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(Graduação) – Faculdade de Direito da UFBA, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2020. 

 

RESUMO 

 

A presente monográfica tem por objetivo encontrar um ponto de equilíbrio entre dois sistemas 
de resolução de conflito – arbitragem e a jurisdição estatal – quando se encontram. A ocasião 
objeto de análise é quando o título executivo extrajudicial possui cláusula compromissória. A 
investigação terá como fio condutor a análise dos limites da cognição do juiz e do árbitro, 
quando a cláusula arbitral é inserida no título. Por essa razão, primeiro será estudado quais são 
as atividades realizadas pelo juiz no processo estatal e como se dá a cognição realizada em sede 
executiva. Depois, haverá o estudo de diversos aspectos do sistema arbitral, tendo como norte 
os efeitos da cláusula compromissória e o papel e os poderes do árbitro. Por fim, este trabalho 
se debruçará sobre em quais circunstância se dá a inserção da cláusula na compromissória no 
título executivo; se há compatibilidade entre a natureza executiva do título e o efeito negativo 
da cláusula; e quais efeitos a inserção da cláusula gera no processo executivo, sobretudo, quais 
seriam os limites de cognição do juiz estatal diante dessa circunstância. Nesse sentido, o estudo 
do tema revelar-se-á essencial, tendo em vista a proteção de uma firme segurança jurídica, tão 
importante para a diminuição do custo de transação e para devida entrega da prestação 
jurisdicional, em ambos procedimentos. 
 

Palavras-Chave: Título executivo extrajudicial; Cláusula compromissória; Execução; 
Cognição do juiz; Cognição do árbitro; Limites de cognição; Limites de competência. 
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CARVALHO, Iasmin Teixeira Freire. Extrajudicial enforcement title with arbitration clause: 
an analysis of the limits of the judge and arbitrator's cognition. Monography (Undergraduate) –
Law School, Federal University of Bahia, Salvador, 2020.  

 

ABSTRACT 

 

The hereby monography aims to find a balance between two dispute resolution systems - 
arbitration and state jurisdiction - when they meet. The occasion under analysis is when the 
extrajudicial enforcement title has an arbitration clause. The investigation will have as a 
guideline the analysis of the limits of the judge's and arbitrator's cognition, when the arbitration 
clause is inserted in the title. For this reason, first, it will be studied what are the activities 
carried out by the judge in the enforcement process and how cognition takes place at the 
executive level. Then, there will be the study of several aspects of the arbitration system, having 
as a guide the effects of the arbitration clause and the role and powers of the arbitrator. Finally, 
this work will look at the circumstances in which the arbitration clause is inserted in the 
executive title; whether there is compatibility between the enforcement nature of the title and 
the negative effect of the clause; and what effects the insertion of the clause generates in the 
executive process, above all, what would be the limits of cognition of the state judge in face of 
this circumstance. In this sense, the study of this subject will prove to be essential, in view of 
the protection of firm legal certainty, so important for the reduction of the transaction cost and 
for the due delivery of the jurisdictional relief, in both procedures. 
 
 

 

Key-Words: Extrajudicial enforcement title; Arbitration Clause; Enforcement process; 

Judge's cognition; Arbitrator’s cognition; Limits of cognition; Jurisdiction’s limits.
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1 INTRODUÇÃO  

O tema objeto deste trabalho está centrado em uma das problemáticas da interseção entre 

dois sistemas de resolução de conflito por sentença: interação entre o sistema Arbitral e o Poder 

Judiciário. A relação entre Arbitragem e o Poder Judiciário, hoje, é de cooperação. Contudo, 

por serem sistemas de resolução de conflito diversos, possuem racionalidades dispares, 

peculiares e seus próprios referenciais teóricos. Propõe-se, assim, equilibrar o choque dessas 

diferenças, quando esses sistemas se encontram. 

Se de um lado não há regulamentação própria para todas as hipóteses de interação; de 

outro lado caberá, portanto, à doutrina e à jurisprudência construírem o arcabouço dogmático 

de quais são as melhores práticas a serem a adotadas em razão desse encontro, para proporcionar 

segurança jurídica aos jurisdicionados e a devida entrega da prestação jurisdicional. E assim, 

tem sido. 

O encontro desses dois sistemas, que se pretende estudar neste trabalho, é aquele a partir 

da inserção da cláusula compromissória em um título executivo extrajudicial. Desse modo, este 

trabalho abordará como se dá a convivência da cláusula compromissória em um título executivo 

extrajudicial. Tendo como fio condutor o questionamento de quais são os limites de cognição 

entre os dois juízos. Investigar-se-á quais são os impactos que essa cláusula causará na execução 

do título, ou em eventual procedimento arbitral que tem como base a mesma relação jurídica 

inscrita no título, como também as repercussões na defesa do executado. 

Nesse contexto, o cenário objeto de estudo desta monografia consiste naquele em que o 

mesmo instrumento, título executivo extrajudicial, que lastreará a execução civil, será o mesmo, 

contendo a correspondente relação jurídica, que embasará o procedimento arbitral. Ou seja, a 

relação jurídica que subjaz ao título que poderá ser executado é a mesma que poderá estar sob 

a égide da cognição dos árbitros. 

Vale perceber que o recorte temático feito neste trabalho leva em conta a posição de que, 

em regra, o árbitro não tem poder de realizar os atos constritivos da execução, por isso há 

necessidade de acionar o judiciário dentro desse contexto. O ponto chave de percepção do 

recorte temático aqui proposto é visualizar que este trabalho não busca questionar a 

possibilidade de execução pelo árbitro, mas sim como se dá coexistência de processo de 

execução no âmbito do judiciário e do processo arbitral. Não por outra razão que aqui se propõe 

uma análise dos limites de cognição do objeto litigioso pelo árbitro e pelo juiz. 
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 Ocorre que o cerne do problema está no fato de que boa parcela da doutrina e 

jurisprudência, ao abordar o tema, enfrenta a questão ignorando a atividade cognitiva realizada 

pelo juiz em sede de execução. Com efeito, a repetição da máxima de que ao juiz cabe a 

execução e ao árbitro o processo de conhecimento, oculta os reais contornos da cognição 

realizada em cada procedimento. Nesse sentido, perpetua-se o entendimento simplório e 

superficial de que as questões do procedimento executivo cabem exclusivamente ao judiciário 

despreza-se a premissa de que as questões do procedimento executivo são questões com grande 

carga sobre o direito material.  

De forma que compreender quais questões permeiam a execução de título extrajudicial 

será essencial para entender a possível influência que a cognição sob essas questões em sede de 

execução pode exercer sob a arbitragem. Assim, como análise da recíproca: o que está sob 

cognição do árbitro que não poderá ser objeto de cognição em sede de execução? 

Consequentemente, se pergunta quais são os contornos da cognição realizada em cada caso. 

Em outras palavras, pretende-se estudar quais são as questões objeto de cognição na 

execução de título executivo extrajudicial para se confirmar se há a existência de fato de relação 

entre as demandas. Isso permitirá uma análise de competência, de possível litispendência, de 

conexão e discussão sobre a possível formação de coisa julgada entre as questões objetos dos 

dois processos. Mais que isso, permitirá que se analise em um todo de que forma se dá a relação 

entre os dois sistemas jurisdicionais entendo seus limites. 

Parte-se do questionamento da diferença ontológica entre ação de conhecimento e ação 

de execução para, assim, passar à análise do objeto litigioso da execução de título extrajudicial. 

Estabelecer essas premissas será essencial para construir uma sólida posição no que se refere à 

competência para análise de questões na demanda executiva de título que contém cláusula 

compromissória. Sobretudo, será essencial para estabelecer possíveis respostas aos limites de 

cognição do juiz e do árbitro. 

Em um segundo momento a atenção estará voltada ao sistema arbitral, com o objetivo de 

compreensão de sua racionalidade dentro das questões que tocam a problemática desta 

monografia. O estudo perpassa por questões como a natureza da arbitragem; como a convenção 

arbitral é entendida em sua espécie “cláusula compromissória”; qual é o papel do árbitro e quais 

são seus poderes. Para somente então tratar da relação entre o judiciário e o sistema arbitral. 

Postas essas questões preliminares, finalmente passar-se-á à análise das questões 

controvertidas relacionadas a execução de título extrajudicial com cláusula compromissória e 
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o estudo propriamente dos limites da cognição entre os dois juízos. Nesse particular, arremata-

se com a análise dos possíveis cenários e das posturas que o executado pode tomar diante de tal 

quadro. 

Neste trabalho, a arbitragem será estudada sob a óptica da Teoria Geral do Processo.  

Conceitos serão revistos, tanto no que se diz respeito à execução civil quanto à arbitragem, para 

realinhá-los com as premissas da Teoria Geral do Processo, a fim de que ambos procedimentos 

respondam de forma mais técnica em sua condução. 

Importa destacar a relevância e atualidade do tema. Primeiramente, porque umas das 

principais formas de utilização da cláusula compromissória se dá em títulos executivos 

extrajudiciais, em especial os contratos assinados por duas testemunhas (art. 784, III, CPC). Em 

segundo lugar, soma-se a isso o fato do grande leque de títulos executivos existentes no 

ordenamento brasileiro, de forma que não cessa o surgimento de novos títulos. Recente exemplo 

é a Nova Lei do Agro, Lei 13.986/2020, em que estão previstos diversos títulos de 

financiamento do agronegócio, no qual a configuração desse tipo de transação econômica 

possui grande tendência da adoção da arbitragem como método de resolução de conflito.  

Muito da produção acadêmica sobre o assunto se deu antes da entrada em vigor do Código 

de Processo Civil de 2015 e da reforma na Lei de Arbitragem com a Lei 13.129/2015, por isso 

se dá a pertinência deste trabalho, para que se possa revisitar posições que pareciam 

consolidadas e propor caminhos de real cooperação entre o judiciário e a jurisdição arbitral. O 

estudo do tema revelar-se-á essencial, sobretudo, tendo em vista a proteção de uma firme 

segurança jurídica, tão importante para a diminuição do custo de transação e para devida entrega 

da prestação jurisdicional, em ambos procedimentos. 
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2 A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

É necessário compreender em que consiste a execução civil e as dimensões da atividade 

jurisdicional realizada pelo juiz na execução de título extrajudicial. Dessa forma, o objetivo 

deste capítulo é de se firmar a base teórica de conceitos relacionados à atividade jurisdicional 

no processo de execução civil para que, assim, haja a devida análise do impacto que a cláusula 

compromissória pode gerar ao procedimento executivo. 

 

2.1 A TUTELA EXECUTIVA 

A execução civil é exercício da (i) função jurisdicional (ii) no intuito de tutelar o direito 

do jurisdicionado a (iii) uma prestação. 

Dissecando-se a afirmação acima, o primeiro elemento que se estuda é a jurisdição, que 

nada mais é que o poder de dizer o direito1. Os órgãos investidos de jurisdição exercem a função 

jurisdicional ao dizer o direito aplicável aos fatos. Isso ocorre por meio da tutela de direitos 

subjetivos em que se tem por objetivo resolver a crise jurídica dali decorrente. 

Quanto ao segundo elemento, na concepção de Fredie Didier, a tutela desempenhada no 

exercício da função jurisdicional pode ser de três ordens: i) a da certeza, ou de conhecimento, 

que tem por fim a certificação pelo órgão jurisdicional de determinada relação jurídica com a 

coisa julgada; ii) a da efetivação, ou executiva, em que se busca efetivar os direitos subjetivos 

e iii) a da segurança ou cautelar, em que há o intuito de proteger a prestação jurisdicional de 

certificação ou de execução, por meio de providências que a assegure ou a garanta2. 

 

1 Adotam essa concepção de jurisdição: PAULA BATSITA, Francisco. Compêndio de theoria e prática do 
processo civil comparado com o commercial e de hermenêutica jurídica, para uso das faculdades de direito 
do Brasil. 6 ed. Rio de Janeiro: Garner, 1901, p. 55; MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; 
MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, 
p. 180.  No mesmo sentido, porém entendo que a jurisdição ao invés de “poder” se enquadra como “função” de 
dizer o direito de acordo com os fatos: MARQUES, José Frederico. Instituições de Direito Processual Civil. v. 
1. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1971, 221. Sedimentar o conceito de jurisdição adotado por este trabalho neste 
momento é importante, pois esse mesmo conceito será usado como paradigma no capítulo seguinte no que 
concerne a definição da natureza jurídica da arbitragem. 
2 DIDIER JR., Fredie. Esboço de uma teoria da execução civil. Revista de Processo, v. 29, n. 118, p. 9-28, nov-
dez. 2004, p. 9-10. 
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 Quanto ao terceiro, e último, elemento da preposição: o direito a uma prestação é o poder 

jurídico conferido a determinado sujeito de exigir de outrem que determinada conduta se realize 

no mundo dos fatos3. Assim, a prestação poderá ser a de dar, a de fazer ou a de não fazer.  

Portanto, a tutela executiva tem por objetivo realizar no mundo concreto, externo ao 

processo, a efetivação de direitos4. E o direito que está atrelado à execução é o direito a uma 

prestação. Eis a primeira premissa necessária a ser firmada. 

Em contraste ao direito a uma prestação, estão os direitos potestativos. Isso porque o 

direito potestativo é o poder jurídico que determinado sujeito possui de criar, alterar ou 

extinguir situações jurídicas. Para a realização do direito potestativo basta sua efetivação no 

mundo jurídico das normas5. E não dos fatos. 

Voltando-se os olhos para a prestação, noção fundamental é de que ela é o objeto da 

obrigação6. Caso o devedor não cumpra espontaneamente a obrigação, surge ao credor o direito 

à prestação devida. A satisfação forçada do crédito (não cumprida espontaneamente pelo 

devedor) pode ser obtida pelo credor perante a atividade executiva no exercício de jurisdição, 

já que a autotutela é vedada via de regra no ordenamento brasileiro.  

Dessa forma, a execução forçada pressupõe o inadimplemento. 

Já o crédito apto a encontrar a satisfação no processo executório é aquele detentor 

exequibilidade7. A exequibilidade de determinado crédito, por sua vez, é atributo definido pela 

lei. Assim, nem todos os créditos estão aptos a serem executados. Por opção legislativa, há 

determinados documentos, chamados de títulos de executivos, que estão aptos a deflagrar a 

ação executiva. Dessa forma, esses documentos sempre registram determinada relação jurídica 

obrigacional.  

O que se conclui é que o processo executivo está ligado à prestação da obrigação que se 

busca efetivar. Razão pela qual a atividade realizada pelo julgador, em exercício da tutela 

 

3 Idem, p. 10.  
4 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2014. v. 3, p. 43. ABELHA, Marcelo. Manual de execução civil. 5 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Forense, 2015, p. 35. 
5 Exemplo levantado pelo autor a fim de ilustrar como se dá a efetivação do direito potestativos é aquele a partir 
do direito de anular negócio jurídico. Nesse caso o direito potestativo se realiza a partir da mera decisão do juiz 
em declarar a anulação do negócio não sendo necessário ato concreto do sujeito passivo. Por isso se diz em estado 
de sujeição do sujeito passivo, já que nenhuma conduta sua é esperada. DIDIER JR, Fredie. Esboço de uma teoria 
da execução civil. Revista de Processo, v. 29, n. 118, p. 9-28, nov-dez. 2004, p. 10. 
6 GOMES, Orlando. Obrigações. 17 ed. Rev. atualizada por Edvaldo Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 43.  
7 Idem, p. 211. 
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executiva, está intimamente ligada à relação obrigacional firmada entre o exequente e o 

executado. 

Por fim, firma-se a segunda premissa. 

Executar um título por meio da execução civil nada mais é que a busca do credor pela 

obtenção da prestação. Em outras palavras: “executar é satisfazer uma prestação devida”8. A 

atividade executiva terá por fim último realizar a entrega da prestação, o bem da vida, ao 

demandante.  

Ao estabelecer as premissas acima de que (i) o direito a uma prestação está conectado à 

ação executiva e que (ii) atividade do magistrado no exercício da tutela executiva sempre tem 

os olhos voltados para a relação de direito material estabelecida entre as partes; conclui-se que 

as questões de direito material relacionadas ao direito obrigacional permearão todo o 

procedimento executivo. Já se percebe, assim, que, questões como prescrição9, pagamento, e 

também as circunstâncias em que se deu ou não o inadimplemento, podem surgir, 

tranquilamente, ao longo da tutela executiva. 

Essa intrincada relação entre direito material e processual é de suma importância no 

estudo deste trabalho e não pode ser pedida de vista. Logo, eis indício forte que a atividade 

jurisdicional realizada pelo juiz na execução não é atividade meramente mecânica de executar 

o que lhe é postulado. 

Em razão da inexorável relação entre o direito material e o direito processual como objeto 

do processo executivo é necessário se investigar qual é a cognição realizada pelo Juiz. Afinal, 

o mesmo título, que contém cláusula compromissória, também poderá ser objeto de cognição 

pelo árbitro no procedimento arbitral. 

2.2 BREVE CONSIDERAÇÕES SOBRE A DISTINÇÃO ENTRE AS EXECUÇÕES 

LASTREADAS EM TÍTULO JUDICIAL E AS LASTREADAS EM TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL 

 

8 DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. 
Curso de direito processual civil. v. 5. 8 ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 47. 
9  Já que se discute o direito a uma prestação, fala-se em prescrição na execução (Art.802 do CPC “Na execução, 
o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe 
a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente” e súmula do STF 150). Os direitos a uma prestação, que 
nasce com o inadimplemento, relacionam-se aos prazos prescricionais no art. 189 do Código Civil. Já quando se 
tratar de direito potestativos, fala-se em decadência. 
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Antes de explorar a temática da cognição em execução de título extrajudicial, revela-se 

importante apontar a distinção entre o procedimento da execução de título judicial e de título 

extrajudicial. 

A doutrina costuma classificar a atividade executiva com base em diversos critérios para 

o melhor estudo da tutela executiva. As principais classificações são: quanto a origem do título; 

quanto a estabilidade do título; quanto à modalidade da obrigação (de dar, fazer e não-fazer) e 

quanto a participação do executado (execução por sub-rogação e execução por coerção 

indireta)10. 

A classificação de acordo com a origem do título é aquela que classifica a tutela executiva 

em: execução de título judicial – conhecida como “cumprimento de sentença” – e execução de 

título extrajudicial. O procedimento dependerá do título que lastreia a execução. O 

procedimento da execução de título judicial está regrado nos art. 513 ao 538 do Código de 

Processo Civil (CPC). Já o procedimento da execução de título extrajudicial possui a sua 

disciplina contida no art. 771 e seguintes do CPC. 

A diferença entre esses títulos reside no exercício prévio de jurisdição11. Assim, o 

cumprimento de sentença, por ter havido exercício prévio de jurisdição, toma a forma de fase 

complementar ao processo de conhecimento12. Foi essa qualidade de fase processual, e não de 

processo autônomo, que fez surgir a expressão “processo sincrético”, já que o processo é 

composto das duas finalidades: certificar e efetivar13. Inclusive, a própria localização do 

regramento no Código de Processo Civil de 2015, localizado no mesmo livro e em capítulo logo 

após aqueles reservados à tutela de conhecimento, torna essa característica ainda mais clara14. 

 

10 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2014. v. 3, p. 49. 
11 LIMA, Bernardo Silva de. Cognição de mérito no procedimento executivo e a arbitragem: uma proposta de 
compatibilidade. In: DIDIER JR, Fredie. CUNHA, Leonardo C. BASTOS, Antonio Adonias (coord.). Execução 
e cautelar: Estudos em homenagem a José da Moura Rocha. Salvador: JusPodivm, 2012, p.96 
12 A execução de título judicial pode vir a ocorrer em processo autônomo como por exemplo em caso de execução 
da sentença arbitral, da execução da sentença penal condenatória transitada em julgado e da sentença estrangeira 
homologada pelo STJ. Assim, haverá citação em sede de cumprimento de sentença (art. 515, §1º, do CPC). 
13 DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. 
Op. cit., p. 48. 
14 O regramento do cumprimento de sentença se encontra no Livro I da parte especial do CPC, exatamente o 
mesmo livro do processo de conhecimento, por isso o livro é nominado “Do processo de conhecimento e do 
cumprimento de sentença”. Já o regramento da execução de título extrajudicial está inserido no Livro II, intitulado 
de “Do processo de execução”.  
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Já na execução de título executivo extrajudicial não houve qualquer exercício prévio de 

jurisdição. Contudo, o título extrajudicial ainda se justifica na qualidade de título em razão da 

participação do próprio executado em sua formação15. 

Justamente em virtude do fato da execução de título extrajudicial não possuir o prévio 

exercício de jurisdição, o procedimento é ajustado em atendimento a essa particularidade. 

Primeiro, o procedimento executivo é deflagrado em processo autônomo (art. 802, CPC16). 

Depois, a típica defesa do executado é mais ampla (art. 917, CPC) se comparada com o 

cumprimento de sentença (art. 525, §1º, CPC). 

Se não houve prévia discussão das partes acerca da relação jurídica, por consequência, o 

processo que executa o título extrajudicial terá uma maior amplitude da cognição. Por isso, 

importante se ressaltar a seguinte lição: “[e]ssa vinculação a prévio exercício de jurisdição 

determina a elasticidade da cognição no curso do procedimento executivo”17.  

 

2.3 A COGNIÇÃO DO JUIZ NA EXECUÇÃO 

Cognição é ato de inteligência, atividade de conhecer, em que o sujeito constrói sob o 

objeto determinado juízo de valor compreendido por meio do raciocínio18. 

Nas palavras de Miguel Reale:  

Conhecer é trazer para nossa consciência algo que sabemos ou que supomos 
fora de nós. O conhecimento é uma conquista, uma apreensão espiritual de 
algo. Conhecer é abranger algo tornando-nos senhores de um ou de alguns de 
seus aspectos. Toda vez que falamos em conhecimento, envolveremos dois 
termos: - o sujeito que conhece, e algo de que se tem ou de que se quer ter 
ciência. Algo, enquanto passível de conhecimento, chama-se objeto, que é, 
assim o resultado possível de nossa atividade cognitiva19. 

 

15 DIDIER JR, Fredie. Esboço de uma teoria da execução civil. Revista de Processo, v. 29, n. 118, p. 9-28, nov-
dez. 2004, p. 21.  
16 Faz-se menção ao artigo Art. 802 do CPC, com a seguinte redação: “Na execução, o despacho que ordena a 
citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a prescrição, ainda que 
proferido por juízo incompetente”, como prova de que a execução de título de extrajudicial por processo autônomo 
pois  o artigo estar na disposições gerais das diversas execuções de maneira a apontar que haverá a determinação 
da citação do executado no despacho inicial realizado pelo juiz. 
17 LIMA, Bernardo Silva de. Cognição de mérito no procedimento executivo e a arbitragem: uma proposta de 
compatibilidade. In: DIDIER JR, Fredie. CUNHA, Leonardo C. BASTOS, Antonio Adonias (coord.). Execução 
e cautelar: Estudos em homenagem a José da Moura Rocha. Salvador: JusPodivm, 2012, p.96. 
18 REIS, Sérgio Cabral dos. Cognição, mérito e coisa julgada material na execução? In: DIDIER JR, Fredie; 
CUNHA, Leonardo Carneiro; BASTOS, Antonio Adonias (coord.). Execução e cautelar: Estudos em 
homenagem a José da Moura Rocha. Salvador: JusPodivm, 2012. p. 561. 
19 REALE, Miguel. Introdução à filosofia. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p.24. 
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Transpondo esse conceito para o âmbito do Processo, conclui-se que o sujeito é aquele 

investido de jurisdição - juiz ou árbitro - e o objeto são as questões passíveis de cognição. 

A clássica definição de cognição de Kazuo Watanabe determina que:  

a cognição é prevalentemente um ato de inteligência, consistente em 
considerar, avaliar e valorar as alegações e as provas produzidas pelas partes, 
vale dizer, as questões de fato e as de direito que são deduzidas no processo 
e cujo resultado é o alicerce, o fundamento do judicium, do julgamento do 
objeto litigiosos do processo20 (grifo nosso).  

Ainda, segundo os ensinamentos de Kazuo Watanabe21, a cognição pode ser classificada 

sob dois planos: plano horizontal (quanto a extensão) e plano vertical (quanto a profundidade). 

Quanto à extensão, a cognição pode ser plena ou parcial. Em regra, a cognição do juiz 

será plena, ou seja, não há limitação para as questões que o juiz pode ou não resolver. Já a 

cognição será parcial pela limitação que se impõe sobre as questões que podem ser objeto da 

cognição do magistrado. Isso ocorre geralmente em procedimentos especiais, com intuito de 

favorecer a duração razoável do processo22. 

Quanto à profundidade, a cognição poderá ser: exauriente ou sumária. Será exauriente a 

cognição quando o julgador se debruça por completo, de forma profunda, sobre a questão. Com 

efeito, a cognição sumária será superficial. O fato de a cognição ser superficial e estar centrada 

geralmente num juízo de probabilidade, ocorre em razão de urgência ou de alguma 

peculiaridade do direito em discussão. Essa superficialidade se caracteriza pela demonstração 

do direito alegado por prova rápida em que o contraditório não é exercido de forma plena23. 

Assim, somente as decisões fundadas em cognição exauriente que serão aptas a se subjugarem 

ao efeito da coisa julgada24. 

 

20 WATANABE, Kazuo. Da cognição no Processo Civil. 2 ed. Campinas: Bookseller, 2000, p.58-59. 
21 WATANABE, Kazuo. Da cognição no Processo Civil. São Paulo: RT,1987, p. 84-94. 
22 Nesse sentido, Fredie Didier Jr. traz o exemplo do procedimento especial de desapropriação em que a cognição 
é limitada já que em seu bojo não se pode discutir a validade do ato expropriatório. (Curso de direito processual 
civil. v. 1. 18 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p.453). 
23 Esclarece Leonardo Faria Schenk: “O emprego da cognição sumária, como forma de tutela diferenciada, 
responde preponderantemente às situações urgentes, para compor apenas uma parcela do conflito, passível de 
demonstração por prova rápida, marcando os processos em que foi Essa incompletude enseja outra nota 
característica da cognição sumária, por vezes não reconhecida, consistente na provisoriedade das decisões dela 
decorrentes, ao menos no plano jurídico, porquanto sempre deverá existir, à disposição e à escolha das partes, uma 
nova oportunidade, em processo futuro, com cognição plena, para o exercício, amplo, dos direitos inerentes ao 
contraditório. A coisa julgada se revela, nesse contexto, incompatível com a cognição sumária” (Contraditório e 
cognição sumária. Revista Eletrônica de Direito Processual, v. 13. p. 552-582, 2014. Disponível 
em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/11924/9337. Acesso em: 01.11.2020, p.561). 
24 DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil. v. 1. 18 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p.453.  



 
 

 

22 

A cognição servirá, portanto, como “técnica de adequação do processo à natureza do 

direito material que se busca tutelar ou à peculiaridade da pretensão a ser tutelada”25. Em suma, 

a cognição é instrumento de exercício da atividade jurisdicional. 

Traçados o conceito e os atributos da cognição, passa-se a questão: há cognição em sede 

de execução?  

Por boa parte do século XX, a doutrina processual brasileira26 entendia haver uma 

estanque autonomia entre as atividades cognitivas, ou declarativas, e as atividades executivas27-

28. A dicotomia – cognição e execução – perpetuou uma crença de que essas atividades estariam 

restritas à ação de conhecimento e à ação de execução, respectivamente. A visão rígida do 

fenômeno, chancelado pelo CPC de 1973, apenas trouxe, nas palavras de Heitor Sica, “uma 

elevada dose de artificialismo e sempre criou entraves à efetividade da tutela jurisdicional em 

sede executiva”29. 

Ainda hoje se cultua a noção de incompatibilidade da atividade de cognição judicial na 

execução como um dogma30, ou que, se existisse, seria “rarefeita” na famosa posição de Kazuo 

Watanabe31, ou, no máximo, sumária32. A perpetuação de tal posicionamento causou uma 

dicotomia compartimentalizada entre as atividades cognitivas e as atividades executivas 

 

25 REIS, Sérgio Cabral dos. Cognição, mérito e coisa julgada material na execução? In: DIDIER JR, Fredie; 
CUNHA, Leonardo Carneiro; BASTOS, Antonio Adonias (coord.). Execução e cautelar: Estudos em 
homenagem a José da Moura Rocha. Salvador: JusPodivm, 2012. p. 562. No mesmo sentido: CAMARA; 
Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Vol. I. 21 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, p. 254. 
26 A doutrina processualista nacional foi fortemente influenciada pela doutrina italiana de Liebman que chegou a 
dizer que atividade desempenhada pelo julgador na execução era desprovida de qualquer atividade de cognição, 
nas palavras dele: “o juiz não tem de examinar provas, nem formar sua convicção e sim, unicamente, deferir o 
pedido que se apresente fundamentado em título competente” (LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de Execução. 
São Paulo: Bestbook, 2001, p.38). 
27 Aborda esse histórico: SICA; Heitor Vitor Mendonça. Cognição do juiz na execução civil. 1 ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 41-48. 
28 A acepção de “atividade executiva” deste trabalho é a que abarca toda e qualquer atividade que busque a 
realização do direito material do credor. É a que tem por objetivo a satisfação de direito material. Excluem-se as 
atividades que mesmo possuindo impacto material por terem como objetivo a alteração da realidade fática, 
perseguem a finalidade de efetivação de um direito processual, como por exemplo a condução coercitiva de 
testemunhas (art. 455, §5º, CPC) ou a busca e apreensão dos autos (art. 23, CPC). No mesmo sentido, CASTRO, 
Artur Anselmo de A acção executiva singular, comum e especial. 3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1977, p. 10; 
ABELHA, Marcelo. Manual da execução civil. 6. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 34-36. 
29 SICA; Heitor Vitor Mendonça. Cognição do juiz na execução civil. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2017, p. 40. 
30 Heitor Sica demonstra de forma histórica e fundamentada como essa noção se perpetuou na processualística. 
Cognição do juiz na execução civil. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p22, 29-89.  
31  WATANABE, Kazuo. Cognição no processo civil. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 127. 
32 SCHENK, Leonardo Faria. Cognição sumária: limites impostos pelo contraditório no processo civil. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p. 206-207. 
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realizadas pelo juiz, que ficariam restritas, respectivamente, ao “processo de conhecimento” e 

ao “processo de execução”.  

Ocorre que a atividade jurisdicional realizada pelo juiz é, sempre, cognitiva33. Inclusive 

durante a atividade executiva, afinal, o juiz realiza a qualificação jurídica dos fatos, aplica 

normas jurídicas e toma decisões34. Não há espaço, portanto, para a afirmação reducionista de 

que há cognição exclusivamente no processo de conhecimento. 

O que há, em verdade, é a predominância de cada atividade em determinado processo, e 

não exclusividade. Tanto é assim que, no bojo do processo de conhecimento, a prática de 

diversos atos executivos já é recorrente, há tempo, no âmbito da a tutela provisória35.  

Dessa maneira, se já há a presença da atividade executiva no processo de conhecimento 

com a tutela provisória, não há razão para que o fenômeno inverso não possa ocorrer; ou seja, 

a atividade cognitiva estar presente no processo de execução36. 

A própria noção de processo sincrético, por si própria, já é a verdadeira tradução da ideia 

de que cognição e execução caminham juntas. Afinal, o bem da vida que se busca proteger por 

meio de ambas tutelas é o mesmo. 

Vale retomar, a premissa anteriormente estabelecida de que a execução e a relação de 

direito material estão intimamente conectadas. A tutela executiva busca efetivar o direito do 

demandante a uma prestação inscrita em determinado título. Repete-se, a atividade 

desempenhada pelo juiz na execução não pode ser meramente mecânica. 

Dessa forma, pode-se afirmar que para haver atividade executiva sendo realizada é 

necessário, mesmo que implicitamente, atividade cognitiva pelo juiz ao avaliar a necessidade 

de medida executiva (e como) pode ser concretizada. 

 

33 SICA; Heitor Vitor Mendonça. Cognição do juiz na execução civil. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2017, p. 273. No mesmo sentido, DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula 
Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil. v. 5. 8 ed. Salvador: JusPodivm, 
2018, p.61-62. 
34 SICA; Heitor Vitor Mendonça. Cognição do juiz na execução civil. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2017, p. 273. 
35 DIDIER JR, Fredie. Esboço de uma teoria da execução civil. Revista de Processo, v. 29, n. 118, p. 9-28, nov-
dez. 2004, p. 13 e 15. BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. 7. ed. rev. 
e atual. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 3, p. 45. 
36 SICA; Heitor Vitor Mendonça. Cognição do juiz na execução civil. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2017, p.23. 
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A visualização da presença da atividade cognitiva em sede de execução pode ser 

percebida a partir da primeira decisão tomada pelo juiz ao realizar o juízo de admissibilidade37. 

Ou mesmo, a partir do pedido de efetivação na execução, em que haverá necessariamente 

avaliação pelo julgador sobre a aplicabilidade, em concreto, da medida executiva. Além disso, 

questões como pagamento e prescrição, de natureza meritória, podem surgir e precisarão ser 

encaradas pelo magistrado na execução38. 

Esclarecedor é o posicionamento de Heitor Sica, segundo o qual “[a] natural diferença 

entre as atividades cognitivas e executivas não impunha de maneira inexorável a recíproca 

autonomia entre relações processuais destinadas a realiza-las, até mesmo em razão de sua 

questionável complementariedade”39. 

Em resposta à pergunta inicial, há, portanto, cognição na execução civil40. 

Eduardo Henrique de Oliveira Yoshikawa, em resenha sobre a obra de Heitor Sica, aponta 

como a evolução da desconstrução da autonomia se deu; primeiro pela doutrina (v.g. 

movimento dos sincretistas); depois com a jurisprudência (com admissão da exceção de pré-

executividade) e por último com o legislador (com a execução das obrigações de fazer nos 

próprios autos, antecipação de tutela e o procedimento do cumprimento de sentença)41. 

Os ditos “Processo de conhecimento” e “Processo de execução” possuem uma dicotomia 

fluída de atos executivos e cognitivos. Assim, os atos cognição e execução invadem tanto o 

processo dito de conhecimento, como o chamado processo executivo. Ou seja, essas atividades 

realizadas pelo juiz estão presentes em ambos os processos e não há distinção de ordem de 

 

37 DIDIER JR, Fredie. Esboço de uma teoria da execução civil. Revista de Processo, v. 29, n. 118, p. 9-28, nov-
dez. 2004, p. 14-15. LIMA, Bernardo Silva de. Cognição de mérito no procedimento executivo e a arbitragem: 
uma proposta de compatibilidade. In: DIDIER JR, Fredie. CUNHA, Leonardo C. BASTOS, Antonio Adonias 
(coord.). Execução e cautelar: Estudos em homenagem a José da Moura Rocha. Salvador: JusPodivm, 2012, p.96.  
38 REIS, Sérgio Cabral dos. Cognição, mérito e coisa julgada material na execução? In: DIDIER JR, Fredie; 
CUNHA, Leonardo Carneiro; BASTOS, Antonio Adonias (coord.). Execução e cautelar: Estudos em 
homenagem a José da Moura Rocha. Salvador: JusPodivm, 2012. p. 588. 
39 SICA; Heitor Vitor Mendonça. Cognição do juiz na execução civil. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2017, p.50. 
40 Entendem haver cognição na execução: DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2000, p. 450; DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, 
Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil. v. 5. 8 ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p.61; BEDAQUE, 
José Roberto dos Santos. Cognição e decisões do juiz no processo executivo. In: FUX, Luiz; NERY JUNIOR, 
Nelson; WAMBIER, Tereza Arruda Alvim (coord.). Processo e constituição: estudos em homenagem ao 
professor José Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 358-378.  
41 YOSHIKAWA, Eduardo Henrique de Oliveira. Cognição do juiz na execução civil, de Heitor Vitor Mendonça 
Sica. Revista de Processo. vol. 279. ano 43. p. 579-593. São Paulo: RT, maio 2018, p.581. 
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natureza do processo que justifique tal enquadramento. Diante disso, Heitor Sica chega à 

conclusão: 

Contudo, mesmo nas oportunidades em que o legislador optou por adotar 
compartimentalização estanque de “processo de conhecimento” e “processo 
de execução”, não há distinção ontológica entre “ação de conhecimento” 
e “ação de execução” (grifo nosso). Em ambas, se caracteriza o objeto 
litigioso da mesma forma, isto é, pelo pedido mediato (bem da vida em 
disputa), iluminado pela causa de pedir remota (situação jurídica no plano 
concreto da qual o demandante se afirma titular).42 

Pode-se dizer que a distinção é de ordem teleológica, já que, conforme exposto, cada 

procedimento tem por finalidade tutelas distintas. 

Por esses motivos, o estudo da cognição quase sempre foi visto sob o espectro do processo 

de conhecimento. Investigar como se dá o exercício de cognição do juiz em sede de execução 

é o próximo passo. Em especial, para se questionar, nas palavras de Eduardo Yoshikawa:  

o quanto de cognição se deve exigir para dar início à atividade cognitiva (e, 
em um segundo momento, para eventualmente extingui-la), sob pena de se 
transformar a execução em um grande processo de conhecimento que começa 
com a penhora e só chegará a bom termo uma vez reconhecida a existência do 
direito43. 

 

2.3.1 O objeto da cognição na execução visto a partir do juízo de admissibilidade e do 

juízo de mérito e a formação de coisa julgada 

A partir do conceito proposto acima, o julgador (sujeito) exercerá a cognição sob questões 

(objeto) no processo. O processo tem por objeto todas as questões que podem ser sujeitas à 

cognição do juiz, que podem ser decidas pelo juiz44.  

São, portanto, as “questões” que formam o objeto da cognição45-46. 

 

42 SICA; Heitor Vitor Mendonça. Cognição do juiz na execução civil. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2017, p.269. 
43 YOSHIKAWA, Eduardo Henrique de Oliveira. Cognição do juiz na execução civil, de Heitor Vitor Mendonça 
Sica. Revista de Processo. vol. 279. ano 43. p. 579-593. São Paulo: RT, maio 2018, p.581. 
44 SANCHES. Sydney. Objeto do processo e objeto litigioso do processo. Revista de Processo. v. 13. São Paulo: 
RT, jan-mar. 1979, p. 47. 
45 DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil. v. 1. 18 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 439. 
46  Nesse sentido, Barbosa Moreira conceitua questão: “Nessa acepção, dir-se-á com propriedade que a solução 
das ‘questões’ é o meio de que se vale o juiz para julgar: a ‘questão’ não constitui, em si, objeto de julgamento, 
mas uma vez resolvida, insere-se entre os fundamentos da decisão, entre as razões de decidir” (Item do pedido 
sobre o qual não houve decisão. Possibilidade de reiteração noutro processo. Temas de direto processual civil - 
segunda série. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 243). 
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Dentro da classificação da tipologia das questões, há o bloco das questões de 

admissibilidade e questões mérito47. Neste estudo da cognição na execução, pode ser proveitosa 

a investigação apoiada nessa perspectiva. 

A análise de questões de admissibilidade no procedimento executivo é alicerçada no 

exame dos atos postulatórios48. Haverá verificação se todos requisitos daquilo que foi postulado 

pode chegar a ser examinado49, isto é, se a pretensão está apta a ser objeto de demanda 

executiva.  

A análise da validade do procedimento executivo consistirá na cognição de questões 

como: i) existência de título executivo; ii) competência; iii) pagamento de custas e etc.50.  

Já quanto às questões de mérito, por muito tempo não foi pacífico o entendimento de sua 

existência na execução51. 

Conforme demonstrado, a tutela executiva possui finalidade distinta da tutela do processo 

de conhecimento. O que se busca na execução é a efetivação de um direito à prestação no mundo 

concreto e não a sua certificação. Inclusive, por isso “o procedimento executivo não está 

estruturado para discutir o direito subjetivo constante do título”52. A execução possui uma 

 

47 A tipologia das questões dentro da teoria da cognição pode ser estudada em DIDIER JR, Fredie. Curso de 
direito processual civil. v. 1. 18 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 446-453. Na classificação de questões de 
admissibilidade e questões de mérito o autor defende: “É que dois são os juízos que o magistrado pode fazer em 
um procedimento: o juízo de admissibilidade (validade do procedimento; aptidão para a prolação do ato final) e o 
juízo de mérito (juízo sobre o objeto litigiosos)[...] O exame da admissibilidade do procedimento nada mais é do 
que o exame da possibilidade de o objeto litigioso ser apreciado”(grifo nosso). 
48 DIDIER JR, Fredie. Esboço de uma teoria da execução civil. Revista de Processo, v. 29, n. 118, p. 9-28, nov-
dez. 2004, p. 15-16. 
49 Nas palavras de Barbosa Moreira o teste da admissibilidade seria: “condições imposta pela lei para que o órgão 
possa apreciar o conteúdo da postulação”. (Comentários ao Código de Processo Civil. 13 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2006, v. V, p. 261). 
50 DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. 
Curso de direito processual civil. v. 5. 8 ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p.62. 
51 Marcelo Porpino Nunes defende “não haver mérito, ou apreciação de mérito, no processo de execução, sendo a 
sentença do art. 795 meramente declaratória, que visa apenas produzir efeitos processuais perante a execução” (A 
sentença do art. 795 do CPC. Revista de Processo. n. 72. São Paulo: RT, out-dez. 1993, p. 280). 
52 LIMA, Bernardo Silva de. Cognição de mérito no procedimento executivo e a arbitragem: uma proposta de 
compatibilidade. In: DIDIER JR, Fredie. CUNHA, Leonardo C. BASTOS, Antonio Adonias (coord.). Execução 
e cautelar: Estudos em homenagem a José da Moura Rocha. Salvador: JusPodivm, 2012, p.99. Nesse sentido 
Fredie Didier ilustra como a técnica processual de cognição é distinta nos processo de conhecimento e na execução, 
pois se busca realizar objetivos distintos: “Se se busca a certeza, a cognição tem de ser exauriente; exaustiva; se 
se busca segurança, uma medida que atenue os riscos da demora do processo, a cognição não pode ser tão 
exaustiva, sob a pena de comprometer a própria utilidade da medida; se se pretende a execução, a cognição judicial 
não deve abarcar, ao menos inicialmente, questões que dissessem respeito à formação do título, mas, 
necessariamente, envolverá as questões que se referem à efetivação da obrigação, ou seja, os pressupostos de 
admissibilidade e a sobrevivência da obrigação executada.” (DIDIER JR, Fredie. Esboço de uma teoria da 
execução civil. Revista de Processo, v. 29, n. 118, p. 9-28, nov-dez. 2004, p. 15). 
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estrutura processual pensada para que as atividades jurisdicionais estejam direcionadas à 

efetivação em concreto da prestação do credor. 

Entretanto, haver finalidades distintas em cada procedimento não quer dizer que ambos 

processos não possuam seus próprios méritos, que ambos processos não possuam seus pedidos. 

Nesse sentido, ao questionar a posição daqueles que defendem não haver mérito e pedido na 

demanda executiva, defende Araken de Assis que “jamais se conceberia a aberração, implícita 

na negativa, de uma demanda ‘oca’”53. 

Se há postulação, há demanda. Se há demanda, então há pedido; logo, haverá mérito a ser 

examinado como objeto de cognição. Isto é, quando se examina se o que foi postulado pode ser 

acolhido ou não, em concreto, se está diante do juízo de mérito.  

 A análise das questões de mérito, que serão objeto de cognição do juiz na execução, terá 

como finalidade a efetivação de um direito à prestação de dar, de fazer ou de não-fazer54. 

Todavia, para que haja efetivação do direito, é fundamental que o direito de fato exista. Em 

outras palavras, a análise sobre o direito material é uma análise sobre o mérito da execução. 

Nas palavras de Fredie Didier “[t]odas as vezes que o magistrado decidir sobre algum 

aspecto da postulação, pode-se dizer que haverá uma decisão de mérito”55. Nesse sentido, 

também entende o doutrinador que quando o julgador se debruça sobre qualquer aspecto da 

relação material haverá decisão de mérito. Ressalta-se, ainda, a importante lição de que a 

relação jurídica de direito material na execução não se encontra incerta, mas sim insatisfeita56.  

Nessa linha, a demanda executiva possui pedido de efetivação. O pedido de efetivação é 

acolhido quanto o demandante tem seu crédito satisfeito. Isto é, para que o pedido do 

demandante seja acolhido não é necessário que se profira decisão nesse sentido, mas sim que o 

ato concreto de satisfação do crédito aconteça.  

 

53 ASSIS, Araken de. Manual de execução. 9 ed. Ver. Atual. e ampl. São Paulo: RT, 2004, p.1185.) Defende, 
também, a existência de mérito na execução: BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito 
processual civil. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 3, p.100-102. 
54 DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. 
Curso de direito processual civil. v. 5. 8 ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p.62 
55 DIDIER JR, Fredie. Esboço de uma teoria da execução civil. Revista de Processo, v. 29, n. 118, p. 9-28, nov-
dez. 2004, p. 16. 
56 DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. 
Curso de direito processual civil. v. 5. 8 ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p.150-151. 
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Entretanto, é necessário registrar o entendimento de que o procedimento executivo não é 

imune a decisões de mérito57. Se identificada a prescrição da pretensão executiva ou o (não) 

pagamento da prestação, o julgador precisará emitir decisão de mérito em que se questionou se 

o direito do exequente merece ser executado em razão desses acontecimentos sob pena de se 

realizar execução injusta (art. 924, II e IV; CPC). 

Importa, então, firmar as conclusões consolidadas até aqui: (i) há mérito na execução; (ii) 

o pedido executivo é o de efetivação; (iii) o acolhimento do pedido de efetivação se dá com a 

satisfação em concreto do crédito; (iv) para que haja acolhimento do pedido não é necessário 

que o juiz emita decisão, basta a satisfação do crédito58 e que, finalmente, (v) em caso de 

negativa do pedido em razão do perecimento do direito à prestação, haverá necessariamente 

decisão (de mérito) do juiz. 

Portanto, vislumbra-se que, se de um lado, no juízo de admissibilidade foi necessário 

identificar a existência do título e o encontro dos requisitos de validade processo executivo; de 

outro, no mérito, será necessário identificar se a medida de efetivação pode ser satisfeita em 

concreto pelo magistrado.  

Conforme exposto, o pedido de efetivação também pode não ser acolhido e, nesse caso, 

haverá decisão que declara o seu não acolhimento. Por exemplo, esse direito a efetivação pode 

nunca ter existido, em razão da inexistência do direito à prestação inscrita no título; ou mesmo 

ter deixado de existir em razão de causa modificativa do direito à prestação (art. 525, III, V e 

VII do CPC); pode estar sujeito a condição não implementada (art. 514, CPC). Além das 

questões relacionadas ao pagamento, pode ser negada a efetivação em virtude da prescrição da 

pretensão (arts. 525, VII, 924, V e 921, §5º, CPC).  

A negativa do pedido de efetivação dada pelo juiz fundada na inexistência do próprio 

direito ou na implementação de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito à 

 

57 DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. 
Curso de direito processual civil. v. 5. 8 ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p.63-64. 
58 Em relação a essa conclusão, importa notar o entendimento de Sérgio Cabral dos Reis que “como regra, entende-
se que o ato judicial que extingue o processo de execução possui a natureza de sentença, posto que embora não 
esteja julgando o mérito, está extinguindo a relação processual (Cognição, mérito e coisa julgada material na 
execução? In: DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro; BASTOS, Antonio Adonias (coord.). Execução 
e cautelar: Estudos em homenagem a José da Moura Rocha. Salvador: JusPodivm, 2012. p. 578). Em outras 
palavras, a sentença neste caso seria meramente declaratória de que houve satisfação do crédito, mas a resolução 
do mérito propriamente dita se dá com a satisfação concreta, no mundo dos fatos, da prestação. No mesmo sentido: 
DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. 
Curso de direito processual civil. v. 5. 8 ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p.63-64.  
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prestação, caracterizam exemplos de questões sujeitas à cognição na qualidade de mérito no 

processo executivo59. 

A consequência mais proeminente da identificação de decisão de mérito, decidida por 

meio da cognição exauriente60, é a formação de coisa julgada material.  

Conforme demonstrado, seja pelo fato de entender não haver cognição, ou mesmo se 

duvidar da existência de mérito no processo executivo, essa conclusão nem sempre foi tão 

óbvia61. Entendem haver a possibilidade de formação de coisa julgada na execução: Barbosa 

Moreira62; Bernardo Lima63; Fredie Didier Jr.64 e Sérgio Cabral Reis65.  

A coisa julgada é formada quando há o encontro dos seguintes elementos: (i) decisão; (ii) 

cognição exauriente e (iii) preclusão/trânsito em julgado. Se a decisão resolver o mérito haverá 

a formação de coisa julgada material; caso a decisão disser respeito a não configuração de um 

dos pressupostos processuais da execução haverá coisa julgada processual.  

 

59 LIMA, Bernardo Silva de. Cognição de mérito no procedimento executivo e a arbitragem: uma proposta de 
compatibilidade. In: DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo C. BASTOS, Antonio Adonias (coord.). Execução 
e cautelar: Estudos em homenagem a José da Moura Rocha. Salvador: JusPodivm, 2012, p. 100-101. 
60 Já se esclarece que a regra na execução é o domínio da cognição sumária, porém como se verá ao longo deste 
capítulo em determinadas oportunidades a cognição será exauriente. Principalmente quando o executado consegue 
apresentar defesa endoprocessual consubstanciada em prova documental. 
61 Alexandre Freitas Câmara entende que “a coisa julgada material não se forma sobre os pronunciamentos 
emitidos em processo executivo, onde não há apreciação de mérito. Tampouco há coisa julgada material no 
processo cautelar (no qual há apreciação de mérito próprio deste tipo de processo, mas a sentença não é apta a 
alcançar a autoridade de coisa julgada material por não ser adotada de suficiente conteúdo declaratório para tal)” 
(Ação rescisória. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p.57). 
62 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Notas sobre a extinção da execução (O art. 794 do Código de Processo Civil 
em confronto com suas fontes históricas). Temas de direito processual: quinta série. São Paulo: Saraiva, 1994, 
p.175. 
63 O posicionamento de Bernardo Lima é expresso: “[t]odas as questões [de mérito] aqui referidas reportam-se ao 
pedido veiculado na demanda executiva, razão pela qual, resolvidas a partir do exercício da cognição exauriente, 
ficam protegidas pela coisa julgada material” (LIMA, Bernardo Silva de. Cognição de mérito no procedimento 
executivo e a arbitragem: uma proposta de compatibilidade. In: DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo C. 
BASTOS, Antonio Adonias (coord.). Execução e cautelar: Estudos em homenagem a José da Moura Rocha. 
Salvador: JusPodivm, 2012, p.101). 
64 DIDIER JR, Fredie. Esboço de uma teoria da execução civil. Revista de Processo, v. 29, n. 118, p. 9-28, nov-
dez. 2004, p. 16-17. 
65 Esclarecedor é o raciocínio de Sérgio Cabral dos Reis: “se o processo de execução (ou a fase de cumprimento 
de sentença) termina pela simples prática dos atos executivos, que é o seu modo normal de extinção, não há coisa 
julgada, visto que a respectiva sentença, não possuindo carga declaratória profunda, simplesmente confirma que a 
execução chegou ao seu fim sem nem um juízo de valor por parte do juiz. Nesse contexto, pode-se dizer que a 
cognição é rarefeita, pouco densa ou simplesmente sumária. Se o juiz, todavia, chega a decidir em favor do 
adimplemento da obrigação, há um juízo de valor, enfim, um julgamento, que resulta em uma carga declaratória 
profundada em relação ao direito material que dava sustentáculo ao título executivo, de sorte que a sentença resolve 
o mérito do processo e, por conseguinte, enseja formação de coisa julgada material, possibilitando, no futuro, 
eventual ajuizamento de ação rescisória.” (Cognição, mérito e coisa julgada material na execução? In: DIDIER 
JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro; BASTOS, Antonio Adonias (coord.). Execução e cautelar: Estudos em 
homenagem a José da Moura Rocha. Salvador: JusPodivm, 2012. p. 594-595) 
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Por essas razões, identificar qual questão é o objeto da cognição (se de mérito ou de 

admissibilidade) e qual o tipo de cognição exercida pelo julgador (sumária ou exauriente) é 

fundamental. 

A consequência direta da formação de coisa julgada é tornar a questão decidida 

indiscutível e imutável (art. 502, CPC). Por conseguinte, haverá a extinção de outro processo, 

sem resolução do mérito, caso a questão seja trazida a juízo novamente (art. 485, V). Outra 

repercussão sob a decisão que formou a coisa julgada, será a sua sujeição à ação rescisória 

dentro das hipóteses prevista no art. 966 do CPC. Esses são exemplos de como a formação de 

coisa julgada pode gerar diversos impactos na relação entre ações, incluindo-se, portanto, o 

procedimento executivo como uma dessas ações. 

Sabe-se que a formação de coisa julgada no processo executivo não é finalidade procurada 

pelo demandante, a busca pela certeza do direito é finalidade principal do processo de 

conhecimento. Contudo, isso não quer dizer que tal situação jurídica não possa acontecer, 

sobretudo, levando-se em consideração as premissas aqui apontadas no que concerne a atuação 

conjunta do direito material e processual em sede executiva. 

 

2.3.2 A cognição vista a partir da análise do objeto litigioso da execução de título 

extrajudicial e o seu tratamento pelo juiz 

No estudo da cognição delimitada ao recorte temático deste trabalho, se revela pertinente 

analisar o objeto litigioso na execução de título extrajudicial. Para tanto, serão consideradas as 

peculiaridades da execução de título extrajudicial.  

A partir do conceito de cognição anteriormente exposto, pode-se observar que a análise 

do objeto litigioso é elemento central no estudo da cognição. A sua caracterização, por sua vez, 

é dotada de grande relevância para o estudo de vários fenômenos processuais na medida em 

que serve à identificação de competência, litispendência, coisa julgada e conexão66. Por isso, 

 

66 Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pronunciou expressamente que o objeto litigioso é 
composto de causa de pedir e pedido, além de afirma a importância do conceito para resolução de questões como 
os limites objetivos da coisa julgada e competência:  REsp 1283206/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª 
Turma, j. 11.12.2012, DJe 17.12.2012; REsp 1230097/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 
06.09.2012, DJe 27.09.2012. 
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Heitor Sica ao pesquisar a cognição do juiz na execução utiliza como fio condutor de sua 

investigação a análise do objeto litigioso67. 

O processo tem por objeto todas as questões que podem ser submetidas à cognição do 

juiz. Porém, ‘objeto do processo’ é conceito distinto de ‘objeto litigioso’. Sendo este espécie 

daquele. Isso porque, “o objeto litigioso do processo cinge-se a um único tipo de questão, a 

questão principal, o mérito da causa, a pretensão processual”68.  

Na consagrada posição de Karl Heinz Schwab, objeto litigioso abrange apenas o pedido 

do autor69. A partir do trabalho de Schwab sobre o objeto litigioso e a estruturação do conceito 

de pretensão, na doutrina se instalou calorosa discussão se o conceito de objeto litigioso 

comportava além do pedido, a causa de pedir.  

Este trabalho adota a linha conciliatória exposta por Heitor Sica “de modo a se entender 

como objeto litigioso do processo o pedido ou conjunto de pedidos formulados pelos 

demandantes, os quais devem ser ‘iluminados’ pelas respectivas causas de pedir”70-71.  

Nesse contexto, pedido pode ser entendido como pedido imediato e mediato. Pedido 

mediato é o “bem da vida” que se busca, que se pretende obter com a tutela judicial; e.g. a 

prestação de dar, fazer ou não fazer. Já o pedido imediato é aquilo que se requer de atividade 

 

67 SICA; Heitor Vitor Mendonça. Cognição do juiz na execução civil. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2017, p. 23 
68 DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil. v. 1. 18 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 442. 
69 SCHWAB. Karl Heinz. El objeto litigioso em el proceso civil. Buenos Aires: Ejea, 1968, p. 244. Na mesma 
posição que defende Karl Schwab na doutrina brasileira há: ALVIM, José Manoel de Arruda. Dogmática jurídica 
e o Novo Código de Processo Civil. Revista de Processo. n. 01. São Paulo: RT, 1976, p.111; MOREIRA, José 
Carlos Barbosa. O novo Processo Civil. 22 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p.10. 
70 SICA; Heitor Vitor Mendonça. Cognição do juiz na execução civil. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2017, p 96. 
71 A utilização do termo demandante é abordada em seu sentido amplo por Heitor Sica, que em outra obra de sua 
autoria, considera a posição do réu na demanda também de demandante (SICA, Heitor Vitor Mendonça. O direito 
de defesa no processo civil brasileiro: um estudo sobre a posição do réu. São Paulo: Atlas, 2011, p. 249-258). 
Isso porque, em sua concepção, “o autor pede um bem da vida (a eliminação de uma incerteza, a mudança de uma 
situação jurídica, uma prestação etc.) e o réu, nessa situação, pede outro (a declaração de que o autor não tem o 
direito que reclama ter)” (SICA; Heitor Vitor Mendonça. Cognição do juiz na execução civil. 1 ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2017, p 99). Nesse sentido, creditam que o objeto litigioso pode ser ampliado de 
acordo com a postulação do réu: MELLO, Marcos Bernardes de. Da ação como objeto litigioso no processo civil. 
In: COSTA, Eduardo José da Fonseca; MOURÃO, Luiz Eduardo Ribeiro; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa 
9coord.) Teoria Quinária da ação: Estudos em homenagem a Pontes de Miranda nos 30 anos de seu falecimento. 
Salvador: JusPodivm, 2010; DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil. v. 1. 18 ed. Salvador: 
JusPodivm, 2016, p. 444-445. 
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jurisdicional necessária para se alcançar o bem da vida72. Em outras palavras, o pedido imediato 

é instrumento para o alcance do pedido mediato (o bem da vida)73. 

Pode-se dizer que a fim de se obter o bem da vida, o magistrado não está vinculado ao 

pedido imediato: várias vias podem ser tomadas de maneira a obter a tutela jurisdicional74. 

Assim, o objeto litigioso, eventualmente, continuará o mesmo em sua essência, embora possa 

haver atividade jurisdicional dispare daquela pleiteada, já que “o pedido mediato constitui, 

efetivamente, conteúdo mínimo da demanda”75. 

A repercussão prática desse raciocínio é o reconhecimento da possibilidade de haver 

litispendência entre uma execução de título extrajudicial e uma demanda de conhecimento que 

visem à mesma prestação, pois restará caracterizada a identidade quanto ao pedido mediato76. 

O outro elemento do objeto litigioso é a causa de pedir. A causa de pedir pode ser 

entendida como próxima e remota. Quanto a alegação de qual fato jurídico que restou violado 

tem-se a causa de pedir remota. Já o enquadramento jurídico dado ao fato alegado como violado 

é entendido como a causa de pedir próxima. 

Todavia, o juiz não está adstrito ao enquadramento jurídico feito pelas partes, em que 

pese haja a necessidade de observância do contraditório e a proibição da decisão surpresa (arts. 

9 e 10, CPC). 

Já que é dada liberdade ao julgador no exercício da atividade jurisdicional para tutela do 

bem da vida e no enquadramento jurídico do fato jurídico alegado, em razão da incidência do 

princípio iura novit curia, os elementos “pedido mediato” e “causa de pedir remota” são, 

portanto, o que se considera de suficiente e essencial para identificar o objeto litigioso. 

Na demanda executiva, a causa de pedir é formada pela alegação de direito à efetivação 

da prestação e de inadimplemento do devedor.  

Com efeito, em relação ao objeto litigioso da execução de título extrajudicial, Heitor Sica, 

caracteriza-o como: 

 

72 DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. 
Curso de direito processual civil. v. 5. 8 ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p.150-151. 
73 SICA; Heitor Vitor Mendonça. Cognição do juiz na execução civil. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2017, p 97. 
74 DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. 
Op. cit., p.150-151. 
75 SICA; Heitor Vitor Mendonça. Op.cit., p 97. 
76 Idem, p 98. 
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objeto litigioso próprio e autônomo, não subsistente de processo anterior. Há 
evidentemente pretensão a um bem da vida emergente de uma situação 
jurídica de direito material retratada no título. Sob esse prisma, o objeto 
litigioso da demanda de execução de título extrajudicial não difere do objeto 
litigioso da demanda cognitiva; por meio de ambas o sujeito que se afirmar 
lesado postula a satisfação de um interesse mediante um fazer, não fazer, dar 
coisa ou pagar quantia, em razão de ato ou fato ocorrido no plano concreto. 
Há diferença apenas quanto à forma como esse objeto litigioso é “tratado”. 
Isso se deve ao fato de o demandante afirmar que o seu alegado direito está 
amparado em uma representação documental catalogada entre os incisos do 
art. 784 do CPC de 2015.77 

De acordo com o que já foi demonstrado, a execução de título extrajudicial não é 

precedida de processo anterior, ou seja, não há exercício prévio de jurisdição. Por isso, se diz 

que o objeto litigioso é próprio e autônomo.  

Diante disso, foi desenvolvida uma técnica decisória em virtude da peculiaridade do 

direito tutelado: (i) sem perder de vista que a finalidade é a efetividade do direito material e não 

sua certificação, primeiramente, o juiz exercerá cognição plena78 e sumária sobre os aspectos 

de direito material a fim de liberar o quanto antes a eficácia dos atos executivos; (ii) ao mesmo 

tempo,  se posterga o contraditório; (iii)  ao final do procedimento executivo, haverá cognição 

exauriente no que concerne o pedido de satisfação. 

Em outras palavras, para se deflagrar a atividade executiva não é necessário (nem 

adequado) que haja juízo de certeza (por cognição exauriente), no que se refere a existência do 

crédito, é suficiente a aplicação da cognição sumária. Diferentemente, ocorre com a extinção 

da execução, em que para declarar adimplida a obrigação é imprescindível o juízo de certeza, 

por cognição exauriente, cuja decisão é apta à formação de coisa julgada material. 

Chama-se o executado, concomitantemente, para pagar ou se defender (arts. 829 e 915, 

CPC). Vale notar que, de prontidão, os atos executivos podem ser realizados (art. 827 e 

seguintes, CPC), mesmo sem que o executado tenha naquele momento apresentado defesa. A 

atividade jurisdicional que libera a atividade executiva se dá por meio de cognição sumária na 

medida em que a análise sobre o direito material é superficial e o contraditório é postergado. 

 

77 SICA; Heitor Vitor Mendonça. Cognição do juiz na execução civil. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2017, p. 132-133. 
78 Como não houve exercício prévio de jurisdição, não há efeito preclusivo sobre as questões posta ao juiz nessa 
análise inicial sobre as questões de direito material, portanto não há limitação quanto quais questões podem ou não 
ser objeto de cognição. Por essa razão diz que é plena a cognição (importante constar como exceção a essa regra 
os títulos de créditos não causais). De outro lado, nesse momento inicial, haverá limitação quanto profundidade da 
cognição. Isso porque, em virtude da primazia de uma resposta rápida ao exequente haverá postergação do 
contraditório e o juiz aplicará técnica da cognição sumária. 
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A cognição sumária se justifica por haver necessidade de uma resposta rápida à tutela do 

direito de satisfação do exequente e em razão da restrição imposta ao exercício do direito 

constitucional do contraditório do demandado79.  

Técnica jurisdicional similar é a realizada na entrega da tutela provisória. O paralelo é 

demonstrado por Heitor Sica: 

Assim posta a questão, convém examinar as semelhanças entre a técnica da 
tutela provisória e da execução de título extrajudicial: ambas se baseiam em 
cognição sumária inicial acerca da relação jurídica de direito material e 
postergam o exercício de cognição exauriente (tratando-se de tutela de 
urgência satisfativa, o exercício da cognição é meramente facultativo, a 
depender da iniciativa do demandado, via recurso, para evitar a estabilização, 
nos termos do art. 304, tal como na execução de título extrajudicial, em que, 
ao menos, em princípio, a cognição exauriente também depende de 
provocação do executado, via embargos à execução)80. 

Perceber a aplicação dessa técnica, utilizando-se principalmente da construção do 

paralelo com a tutela provisória, é fator fundamental para se identificar possíveis diretrizes no 

que concerne a resposta ao problema desta monografia: a problemática dos limites de cognição. 

 

2.4 TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

É essencial traçar qual a posição deste trabalho quanto ao conceito de título, 

considerações sobre a sua natureza jurídica e, principalmente, qual é a eficácia do título 

extrajudicial. O propósito desse exercício, mais uma vez, é o alcance de uma coerente 

conclusão. 

Ao logo do tempo a doutrina desenvolveu diversas teorias sobre a natureza do título 

extrajudicial. A doutrina italiana foi a que mais se debruçou sobre o assunto, em especial o 

célebre debate entre os processualistas Enrico Liebman e Francesco Carnelutti.   

 

79 A cognição sumária é importante – e predominante – na execução por ser uma alternativa de atividade 
simplificada e que tem por finalidade a tutela de direito em um curto espaço de tempo. Entretanto, Leonardo Faria 
Schenk estabelece que devem ser observados alguns pressupostos constitucionais a fim de compatibilizar a 
cognição sumária com limitação a garantia ao amplo contraditório, que são: (i) a impossibilidade de formação de 
coisa julgada das decisões tomadas por meio de cognição sumária; (ii) a necessidade de ser assegurado às parte a 
oportunidade, mesmo que futura e em outro processo, de acesso a cognição plena; (iii) respeito ao núcleo mínimo 
da garantia ao contraditório e (iv) a predeterminação legislativa dos cortes cognitivos (Contraditório e cognição 
sumária. Revista Eletrônica de Direito Processual, v. 13. p. 552-582, 2014. Disponível em: https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/11924/9337. Acesso em: 01.11.2020, p.567-573). 
80 SICA; Heitor Vitor Mendonça. Cognição do juiz na execução civil. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2017, p.182. 
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Liebman entendia que o título executivo era “ato jurídico” cuja formação faria emergir 

juntamente a pretensão executiva. Afirmou, em sua obra “La sentenza come tiolo executivo”, 

que o título possuía natureza constitutiva da ação executiva e não probatória81. A afirmação 

abarcava tanto o título judicial, quanto extrajudicial; em que pese a obra e sua teoria esteja 

cunhada na sentença condenatória. Acreditava, portanto, na execução como atuação prática da 

lei em face do devedor, em que o título desempenharia o papel de sanção ao permitir a execução 

da dívida82. 

Para Carnelutti o título teria natureza de “documento”, que serviria como prova legal de 

um fato, cuja a função é provar a eficácia jurídica de um fato – a prova do crédito e da relação 

jurídica inscrita nele83.  

Ambas teorias receberam críticas. Liebman, por negar a força probatória do título, não 

conseguiu explicar a necessidade de se comprovar a existência do título extrajudicial na 

execução, já que sua teoria foi construída e fundamentada na sentença condenatória. Assim, 

não basta o ato para deflagrar a ação, é necessário à sua adequada documentação. Já quanto a 

posição de Carnelutti, embora tenha dado força probatória ao título, o doutrinador não 

conseguiu superar a possibilidade de haver a existência de título sem a existência real do crédito. 

Italo Andolina, ao desenvolver a “teoria eclética”, entende que a natureza do título está 

no centrada no fato ele de ser tanto um ato jurídico quanto um documento84. Fernanda Leão ao 

abordar a teoria do processualista reporta a consequência de seu pensamento: “a posse de um 

documento tido como título executivo põe o credor na condição de obter a prolação de um 

provimento executivo; de outro, eventual vício do ato jurídico permite ao devedor o exercício 

do controle da cognição sobre a execução forçada”85. 

 

81 LIEBMAN, Enrico Tullio. La sentenza come titolo executivo. Rivista di Diritto Processuale. v. 6, parte 1, 192, 
p. 117-129. 
82 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. Notas Joaquim Munhoz de Mello. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
1980, p. 22. 
83 CARNELUTTI, Francesco. Titolo esecutivo. Rivista di Dirittto Processuale Civile, Padova, v. 8, pt. 1, 1931.  
84 ANDOLINA, Italo. Contributo alla doutrina del titolo executivo.  Milano: Giuffrè, 1982, p. 93-96.  
85 LEÃO, Fernanda de Gouvêa. Arbitragem e execução. Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2012, p. 102. 
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No Brasil perseverou o entendimento por uma teoria mista86, da qual este trabalho é 

adepto. O título é ato ou fato jurídico que consagra a norma jurídica concreta capaz de instaurar 

a atividade executiva, é documento essencial à propositura da ação executiva.  

O papel que o título desempenha na execução é o de elemento essencial à atividade 

executiva. Tanto é assim que o princípio da nula executio sine titulo guia a atividade executiva. 

Mas vale a advertência de que o título não pode ser considerado condição da ação. Primeiro, 

porque tal categoria não mais existe no regramento do CPC de 2015; segundo, porque as 

condições da ação – a) legitimidade; b) possibilidade jurídica do pedido e c) interesse processual 

– faziam referência aos elementos da relação jurídica processual – a) partes; b) pedido e c) causa 

de pedir – de forma que o título não se enquadra na qualidade de nenhum desses elementos87. 

O título é o documento por meio do qual o julgador poderá extrair as informações sobre os 

elementos da relação jurídica material e processual. Documento indispensável à propositura da 

ação, portanto, requisito da petição inicial88. 

Houve esforço na doutrina na construção teórica que abarcasse a natureza, função e 

requisitos tanto do título executivo extrajudicial, quanto do título judicial89. Essa tentativa de 

unificação conceitual é criticada por Heitor Sica, pois levou a conclusões equivocadas; 

inclusive, apresentou como sintoma as tantas restrições à cognição na execução90. 

A construção de conceito unitário de título que abarcasse tanto a sentença condenatória 

quantos o título extrajudicial equiparou fenômenos heterogêneos, diferenças que, inclusive, se 

revelam na cognição do juiz.  

 

86 Na lição de Humberto Theodoro “um título executivo processual, como documento e um título executivo 
substancial como negócio jurídico demonstrado” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Processo de execução e 
cumprimento de sentença. 25. ed. São Paulo: Leud, 2008, p. 117). De acordo com Teori Albino Zavascki o título 
“não só (a) espelha a relação jurídica exsurgente da incidência da norma abstrata sobre o suporte fático, mas, mais 
que isso, ele (b) é portador de uma eficácia típica: a de autorizar a outorga de tutela jurisdicional executiva” 
(ZAVASCKI, Teori. Comentários ao código de processo civil. v. 8. 2 ed. São Paulo: RT, 2000, p.169). Araken 
de Assis, por sua vez, entende que “valorizar o título exclusivamente sob o aspecto do ato ou da forma documental 
é equivocado, porquanto existe incindível unidade desses elementos. Em termos estritamente operacionais, pode-
se dizer que o título judicial ou extrajudicial autoriza a execução” (ASSIS, Araken de. Manual de execução. 18 
ed. São Paulo: RT, 2016, p. 206). 
87 DIDIER JR., Fredie. O título executivo é uma condição da ação executiva? In: DIDIER JR., Fredie 
(coord.). Execução civil: estudos em homenagem a Paulo Furtado. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2006, p.114-
115. 
88 Art. 799, I, CPC: “Incumbe ainda ao exequente: I- instruir a petição inicial com: a) o título executivo 
extrajudicial”.	
89 Um dos mais ferrenhos defensores da unificação dos títulos executivos: DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Execução civil. 8 ed. São Paulo: Malheiros, 2002. 
90 Em razão disso o autor revisita o conceito de título (SICA; Heitor Vitor Mendonça. Cognição do juiz na 
execução civil. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p.163-184). 



 
 

 

37 

Com efeito, o único elemento comum às teorias que buscam explicar a natureza título é 

que o título constitui elemento do suporte fático, fattispecies processual, da deflagração da 

atividade executiva91. 

Conjugando-se a essa tentativa de unificação, houve também a proliferação desenfreada 

dos títulos extrajudiciais no Direito brasileiro, os quais, nas palavras de Eduardo Yoshikawa:  

passaram a reunir uma gama de atos ainda mais heterogêneos entre si, cada 
vez, mais distantes da espécie que inspirou tal categoria (= títulos de crédito) 
e das características (abstração, autonomia e literalidade) que permitiam que 
a atribuição de eficácia executiva fosse mais do que uma “aposta” temerária 
do legislador na existência do crédito.92 

A definição do que é título é opção legislativa93. Por isso, o juízo discricionário do 

legislativo no uso de parâmetros de conveniência e oportunidade determinará qual caso merece 

a tutela executiva, isto é, que merece essa tutela mais expedida94. A eficácia executiva tem mais 

relação com esse fator externo do que qualquer fator interno, intrínseco, ao título95. 

Vale o registro do grande leque de possibilidade de formação de título extrajudiciais. Isso 

ocorre porque por serem título que carecerem do exercício prévio de jurisdição, podem ser 

criados com grande facilidade pelo legislado, bastando a determinação que determinado 

documento possui força executiva. O elenco das espécies executivas extrajudiciais está 

concentrado no art. 784 do CPC, todavia, o próprio inciso XII prevê a possibilidade de se 

atribuir força executiva a novos títulos por meio qualquer previsão legal nesse sentido. São 

exemplos de títulos extrajudiciais elencados no CPC os títulos de crédito (letra de câmbio, 

cheque, nota promissória, duplicata, debêntures, entre outros); escritura pública ou qualquer 

documento público assinado pelo devedor e o documento particular assinado pelo devedor e 

por duas testemunhas.  

 

91 SICA; Heitor Vitor Mendonça. Cognição do juiz na execução civil. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2017, p.172-173. 
92 YOSHIKAWA, Eduardo Henrique de Oliveira. Cognição do juiz na execução civil, de Heitor Vitor Mendonça 
Sica. Revista de Processo. vol. 279. ano 43. p. 579-593. São Paulo: RT, maio 2018, p.583-584. 
93 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A cédula de crédito bancário. Revista de Direito Bancário, do Mercado 
de Capitais e da Arbitragem. vol 22. n. 6. São Paulo: RT out-dez. 2003, p. 25-26; no mesmo sentido SHIMURA, 
Sérgio. Título executivo. 2 ed. São Paulo: Método, 2005, p. 362, e DIDIER JR, Fredie. Esboço de uma teoria da 
execução civil. Revista de Processo, v. 29, n. 118, p. 9-28, nov-dez. 2004, p. 21.  
94 YOSHIKAWA, Eduardo Henrique de Oliveira. Tutela do crédito e limites à criação de títulos executivos pelo 
poder legislativo – o caso da cédula de crédito bancário (Lei 10.931/04). Revista Dialética de Direito Processual. 
São Paulo: Dialética, 46, jan. 2007, p. 22-35. 
95 YOSHIKAWA, Eduardo Henrique de Oliveira. Cognição do juiz na execução civil, de Heitor Vitor Mendonça 
Sica. Revista de Processo. vol. 279. ano 43. p. 579-593. São Paulo: RT, maio 2018, p.583-584. 
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Além disso, destaca-se a possibilidade de criação de título executivo extrajudicial por 

meio de celebração de negócio jurídico processual pelas partes com a inserção de cláusula de 

exequibilidade no documento96. A cláusula geral de atipicidade dos negócios jurídicos 

processuais, art. 190 do CPC, autoriza tal criação97, o que torna as hipóteses de formação de 

título ainda mais ampliativas. 

Essa tendência de ampliação do número de espécies de títulos extrajudiciais no 

ordenamento brasileiro tornou o fenômeno mais heterogêneo, de forma que o tipo e a 

intensidade da cognição em resposta ao fenômeno serão distintos em cada caso. A 

caracterização da fattispecie “pode se dar de forma extremamente simples e imediata”98 como 

no caso da sentença condenatória proferida pelo juiz-estado e que tem a sua execução nos 

mesmos autos. Mas pode ser, ainda nas palavras de Heitor Sica, “extremamente complexa” na 

hipótese da execução dos contratos bilaterais.  

Na empreitada de se equiparar os títulos extrajudiciais aos judiciais, foi atribuído a todos 

os títulos extrajudiciais características típicas de apenas uma parcela deles. Isto é, as 

características dos títulos de crédito – abstração, autonomia e literalidade – foram transportadas 

a todo o conjunto de títulos extrajudiciais. Foi atribuída a todos os títulos extrajudiciais “eficácia 

abstrata”, “presunção” ou mesmo a característica de “elevada probabilidade”, quando, em 

verdade, deveria haver uma análise casuística, na qual a elasticidade da cognição do juiz 

variará99. 

Essa atribuição irrestrita da “eficácia abstrata” aos títulos executivos extrajudicial é alvo 

de crítica na medida em que serve como uma verdadeira camuflagem ao reconhecimento de 

atividade cognitiva no procedimento executivo e ao reconhecimento de possibilidade 

julgamento de mérito.  

 

96 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: JusPodivm, 2016, p.316-317. 
97 Conforme o próprio art. 784, XII, CPC aponta que o rol não é exaustivo e que o documento terá força executiva 
se a lei assim determinar. A realização de negócio jurídico processual com base art. 190 do CPC é autorização 
legal. Confirma o raciocínio DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; 
OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil. v. 5. 8 ed. Salvador: JusPodivm, 2018, 
p.316. 
98 SICA; Heitor Vitor Mendonça. Cognição do juiz na execução civil. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2017, p.173 
99 Essa foi a constatação de Eduardo Yoshikawa: “indevida aproximação, talvez até inconsciente, dos conceitos de 
‘título de crédito’ e ‘título executivo’, quer por razões históricas, quer por serem os títulos de crédito (letra de 
câmbio, nota promissória, duplicata, debênture e cheque) os títulos executivos extrajudiciais mais usuais e de 
maior relevância econômica, por força da qual se estabeleceu uma indevida correspondência entre literalidade do 
título de crédito e a suficiência do título executivo” (Hipoteca de dívida futura e processo de execução. Revista 
Dialética de Direito Processual. n. 35. São Paulo: Dialética, fev. 2006, p.48).  
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Fator esse que levou a doutrina100 a crer que qualquer discussão acerca do direito material 

seria reservada a uma demanda cognitiva incidental, em nova relação processual distinta da 

execução101. 

Em verdade, pode-se dizer que a eficácia do título executivo extrajudicial é de se 

dispensar a atividade cognitiva exauriente inicial do juízo. Isto é, o grau de cognição exigido 

para autorizar a prática dos atos executivos é mínimo (sumário). 

Por último, quanto aos requisitos do título, esses devem ser distinguidos dos requisitos da 

obrigação que a lastreia. O art. 873 do CPC determina que a obrigação que fundamenta o título 

deve possuir três atributos: ela deve ser certa, líquida e exigível. 

Dentro dessa lógica, acredita-se que cada título possui seus próprios requisitos e que esses 

requisitos são determinados pela norma jurídica que o criou. Caberá ao magistrado analisar o 

atendimento dos requisitos do título e da obrigação em sede juízo de admissibilidade. 

Em resumo, tem-se consolidado aqui as seguintes ideias: (i) o título é documento 

essencial á propositura da ação executiva; (ii) a definição de qual tipo documento se enquadra 

na categoria título executivo é opção legislativa; (iii) houve tentativa dogmática na construção 

de conceito unitário de título que abarcasse o título judicial e extrajudicial; o que conduziu à 

(iv) equivocada conclusão de que não haveria cognição em sede executiva ou que, se houvesse, 

ela se daria na mesma intensidade em ambos procedimentos executivos; por fim, (v) a tentativa 

de se equiparar os atributos do título de crédito a todos títulos extrajudiciais, com a atribuição 

de “eficácia abstrata” a todos eles, inibe discussão sobre o direito material no próprio processo 

de execução.  

2.5 A DEFESA DO EXECUTADO E A COGNIÇÃO REALIZADA PELO JUIZ 

Estabeleceu-se um quadro geral das atividades realizadas pelo julgador em sede de 

execução, excetuando-se as questões afeta à defesa do executado. Essa é análise que passar a 

 

100 Nesse sentido: BUZAID, Alfredo. Do agravo de petição no sistema do Código de Processo Civil. 2 ed. rev. 
e aum. São Paulo: Saraiva, 1956, p. 109; GRINOVER, Ada Pellegrini. Eficácia e autoridade da sentença penal. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978, p. 70; e THEODORO JÚNIOR, Humberto. Da inexistência de coisa 
julgada ou preclusão pro iudicato no processo de execução. Revista da Faculdade de Direito Milton Campos. 
v. 1.n. 1. p. 95-108, 1994, p. 98. 
101 Faz destaque a posição de Fernanda Leão, pois a autora parte dessa premissa ao tratar da mesma problemática 
deste trabalho, observa-se: “A eficácia abstrata do título executivo traz como consequência o fato de que não se 
poderá discutir dentro do processo executivo a existência do direito material que lhe serviu de base, o que deverá 
ser feito mediante a propositura de ação cognitiva, distinta da ação de execução”. (LEÃO, Fernanda de Gouvêa. 
Arbitragem e execução. Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo. São Paulo, 2012, p. 106) 
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ser feita, aqui, e sempre, sem perder de vista a atividade cognitiva desempenha pelo juiz diante 

desses atos processuais. 

A defesa do executado em sede de execução de título extrajudicial pode se dar de duas 

maneiras: pela via endoprocessual e pela via exoprocessual.  

Na defesa por meio de postulações endoexecutiva, tem-se a objeção de não executividade 

(ou conhecida exceção de pré-executividade) e, na defesa exoexecutivas, tem-se os embargos à 

execução e as ações autônomas (chamadas de defesa heterotópicas)102. Essas defesas podem ser 

propostas de forma prévia, incidental ou ulterior à instauração da execução. 

A regra no sistema processual do CPC de 2015 é de defesa ampla na execução de título 

extrajudicial, em razão de não ter havido atividade jurisdicional prévia. Porém, o modelo 

procedimental adotado (exceção de pré-executividade; embargos à execução ou ações 

autônomas) confere limites à cognição do juiz 103. 

Os embargos à execução são conhecidos como a forma de defesa típica do executado, 

regrada pelos arts. 914 ao 920 do CPC. Em razão da crença de separação entre as atividades 

cognitivas e executivas realizadas pelo juiz, o legislador pareceu tentar, a todo custo, manter 

qualquer discussão sobre a relação jurídica de direito material que lastreia o título fora da 

execução. Por esse motivo, não há maiores dúvidas que a defesa em sede de embargos à 

execução é ampla e pode ser tratada por meio de cognição exauriente.  

Independentemente da natureza que essa defesa possui - de ação ou de incidente -, com 

relação ao seu conteúdo, os embargos podem servir para discutir questões processuais atinentes 

aos atos executivos, assim como podem servir para levantar questões ligadas à própria prestação 

inscrita no título104. Nesse sentido, Humberto Theodoro Jr.105 entendeu por classificar os 

embargos em (i) embargos ao direito de execução e (ii) embargos aos atos de execução. Já 

 

102  DIDIER JR, Fredie. Esboço de uma teoria da execução civil. Revista de Processo, v. 29, n. 118, p. 9-28, nov-
dez. 2004, p. 21.  
103 YOSHIKAWA, Eduardo Henrique de Oliveira. Cognição do juiz na execução civil, de Heitor Vitor Mendonça 
Sica. Revista de Processo. vol. 279. ano 43. p. 579-593. São Paulo: RT, maio 2018, p.582-583. 
104 É o que se depreende do rol  de matérias alegáveis em embargos exposto no art. Art. 917 do CPC: “Nos 
embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II 
- penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - 
retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência 
absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em 
processo de conhecimento. 
105 THEODORO JUNIOR, Humberto. Processo de execução e cumprimento de sentença. 25. ed. São Paulo: 
Leud, 2008, p. 403.  
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denominação dada por Araken Assis de acordo com o conteúdo dos embargos é de (i) oposição 

de forma e de (ii) oposição de mérito106. 

No modelo procedimental de postulação dessa defesa, tem-se que a propositura no prazo 

de 15 dias (art. 915, CPC) e que para a distribuição será por dependência ao juízo onde tramita 

a execução (art.914, §2º, CPC). Quanto à atribuição do suspensivo, não ocorrerá 

automaticamente, sendo necessário a garantia da execução e aprovar a configuração dos 

mesmos requisitos da tutela provisória (art. 919, §1º, CPC). 

Já na defesa apresentada por meio de objeção de não executividade (exceção de pré-

executividade) reside maiores controvérsias107. Primeiramente, não há regramento específico 

para essa defesa endoexecutiva, embora exista previsão legal quanto a sua possibilidade no art. 

803, no paragrafo único, do CPC108.  

Nesse sentido, os Tribunais109 já admitiam a possibilidade do executado se defender de 

forma endoexecutiva, em relação às questões que poderiam ser cognoscíveis pelo juiz ex ofício, 

sem a provocação do próprio executado e que não necessitariam de dilação probatória. Afinal, 

não há como conceber a necessidade de se instaurar incidente processual ou mesmo ação para 

se defender de questões processuais relacionadas à própria demanda executiva (como seria o 

caso de penhora incorreta) ou mesmo de questões relacionadas ao pagamento (e.g. 

compensação, transação e prescrição), sob pena de se perpetuar uma execução injusta e de se 

permitir o completo desrespeito aos princípios do contraditório e da efetividade110.  

 

106 ASSIS, Araken de. Manual do processo de execução. 8 ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2002, p. 1188.  
107 Conferir: TALAMINI, Eduardo. A objeção na execução (exceção de pré-executividade) e a reforma do Código 
de Processo Civil. Revista de Processo. vol. 153. ano 32. p. 11-32. São Paulo: RT, nov. 2007. 
108 Art. 803. É nula a execução se:	I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e 
exigível;	II - o executado não for regularmente citado;	III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de 
ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício 
ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução (grifo adicionado).	
109C.f. REsp 502113/PE, Rel. Min.  Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, j. em 02.02.2006. Quanto as 
matérias que podem ser alegadas em exceção têm-se que: “Esta Corte pacificou o entendimento de que é possível 
a defesa do executado por intermédio de "exceção de pré- executividade", que consiste na possibilidade de, sem 
embargos ou penhora, arguir-se na execução, por mera petição, as questões de ordem pública nulidades absolutas, 
e demais matérias de defesa, desde que não seja necessária dilação probatória” (REsp 1028858 / ES, Segunda 
Turma, Ministra Eliana Calmon, j. 02.04.2009). Súmula n. 393: “a exceção de pré-executividade é admissível na 
execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória” (REsp 
1098213 / MT, Segunda Turma, Ministro Castro Meira, j.01.10.2009). 
110 Talamini apresenta diversas razões para haver a inafastabilidade do contraditório interno à execução: “Em 
primeiro lugar, há incidência das normas constitucionais que consagram o devido processo legal, o contraditório 
e a ampla defesa em todas as formas processuais [...] Seria desarrazoado e desproporciona – e portanto 
incompatível com os fundamentos mesmos da garantia do menor sacrifício – que o executado não pudesse 
propugnar pela observância dessa garantia dentro da própria execução” (TALAMINI, Eduardo. Op. cit., p.13) 
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O modelo procedimental dessa defesa que é adotado na prática se dá por meio de petição 

simples, de forma endoprocessual. Diante do exposto, aqui, entende-se que o executado pode 

se defender sobre qualquer matéria, de forma ampla, desde que a resolução da controvérsia seja 

lastreada em prova documental pré-constituída passível de análise plano111. Nesse sentido, 

preza-se pela instrumentalidade dos atos processuais e pela duração razoável do processo. 

A defesa por via de propositura de ações autônomas tem por fundamento o art. 784, §1º 

do CPC. A norma estabelece que a propositura de qualquer ação que envolva o débito inscrito 

no título extrajudicial não impede a execução. As ações autônomas que discutem a dívida 

certificada no título extrajudicial são chamadas de “defesas heterotópicas”112, caracterizada pela 

defesa exoexecutiva, realizada fora do âmbito do processo de execução. Essa regra de não 

inibição processual, promove uma série de consequências de ordem prática113. 

Conforme demonstrado no tópico anterior, há o entendimento generalizado de que não é 

possível discutir o direito material que serve de base ao título, pois qualquer discussão acerca 

desse objeto litigioso seria reservada a uma demanda incidental, a uma defesa exoexecutiva. 

Essa crença é sintoma das considerações aqui já discutidas, como a dicotomia estanque entre 

cognição e execução, e, intensificado, pela corrente que adota a eficácia “abstrata” para todos 

os títulos extrajudiciais. Dessa forma, esclarece Heitor Sica “que nem toda postulação do 

executado relativa ao meritum causae é exoexecutiva e que não subsiste utilidade em separá-

las das postulações endoexecutiva”114. 

Com o proposito de compreender a defesa na execução civil, importa destacar que 

contraditório no procedimento executivo se dá de forma distinta daquele exercido no processo 

de conhecimento. Em termos gerais, é constituído da seguinte característica: há “prevalência de 

decisões baseadas exclusivamente em postulação do exequente e proferidas com base em 

 

111 SICA; Heitor Vitor Mendonça. Cognição do juiz na execução civil. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2017, p. 151. 
112 DIDIER JR, Fredie. Esboço de uma teoria da execução civil. Revista de Processo, v. 29, n. 118, p. 9-28, nov-
dez. 2004, p. 21. 
113 Nesse sentido Fredie Didier Jr. questiona: “A propositura de tais ações – ação de consignação em pagamento, 
declaratória de inexistência da dívida, revisão contratual etc. – traz as seguintes dúvidas: a) Seria possível a 
antecipação de tutela para impedir a instauração ou suspender o processo de execução já instaurado? b) Haveria 
conexão entre a ação de conhecimento e a ação executiva? c) Poderia esta ação autônoma ser recebida como 
embargos à execução, acaso ajuizada após o prazo de embargos e mediante caução? d) Poderia esta ação ser 
convertida em embargos à execução, mediante garantia, se fosse ajuizada anteriormente ao processo de execução?” 
(Esboço de uma teoria da execução civil. Revista de Processo, v. 29, n. 118, p. 9-28, nov-dez. 2004, p. 21). 
114 SICA; Heitor Vitor Mendonça. Cognição do juiz na execução civil. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2017, p. 136. 
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cognição sumária [e essa prevalência] se deve à estrutura da execução em que se aplica a técnica 

da ‘inversão do contraditório’”115. 

Chega-se ao cerne da questão, ao se perceber que a cognição sumária nesses casos 

desempenha papel importante para a realização dos atos executivos e que a cognição exauriente 

é reservada ao final do procedimento executivo, após o exercício do contraditório. 

Nesse sentido, Heitor Sica se posiciona quanto aos atributos da cognição em cada tipo de 

defesa: 

[a] fisionomia procedimental das defesas do executado determina, contudo, a 
extensão e a profundidade da cognição possível de ser executada pelo juiz 
quanto à matéria suscitada. Nos embargos à execução, a cognição é plena e 
exauriente; na impugnação de sentença é limitada e exauriente na exceção 
de pré-executividade, é plena e exauriente secundum eventum 
probationis; e nas petições posteriores às defesas típicas, é parcial e 
exauriente116. 

Nesse sentido o autor continua sua argumentação e indica que nos embargos à execução 

a cognição seria plena e exauriente salvo se a relação de direito material impuser alguma 

limitação. Como é o caso dos títulos de créditos não causais, em que a cognição em termos 

horizontais estaria limitada a ponto de impedir a discussões em torno da relação jurídica de 

direito material.  

E quanto à exceção de pré-executividade, em que a cognição seria plena e exauriente 

secundum eventum probationis, o autor argumenta que em termos horizontais não haveria 

limitação propriamente dita. Isso porque, a partir do momento em que a doutrina e a 

jurisprudência consolidaram a posição quanto a possibilidade de proposição da exceção com 

prova documental pré-constituída, o obstáculo seria de ordem probatória e não cognitiva, como 

ocorre em sede mandado de segurança. 

 

 

 

115 SICA; Heitor Vitor Mendonça. Cognição do juiz na execução civil. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2017, p. 141. 
116 Idem, p152-153. 
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3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ARBITRAGEM 

O objetivo deste capítulo é estabelecer noções fundamentais acerca do sistema arbitral 

que interessam a este trabalho. Delimitar-se-á a natureza da arbitragem; os efeitos da cláusula 

compromissória e a sua relação com definição de competência; o papel desempenhado pelo 

árbitro, nesse tocante com a investigação voltando-se os olhos à atividade cognitiva por ele 

realizada. E, por fim, discute-se a relação de cooperação entre o árbitro e juiz estatal haja vista 

a problemática deste trabalho, que discute a intersecção entre esses dois sistemas de resolução 

de conflito. 

 

3.1 CONCEITO E ASPECTOS GERAIS SOBRE O INSTITUTO 

Arbitragem é um sistema de resolução de conflito heterocompositivo não-estatal. Na 

qualidade de método de resolução de conflito por sentença – inclusive, no sistema brasileiro, 

dotado da mesma eficácia que a sentença judicial, cuja natureza é de título executivo judicial – 

é chamado por muitos de “jurisdição privada”117. Sistema no qual as partes, no exercício de sua 

autonomia privada, resolvem renunciar a via estatal de resolução de conflito, por meio da 

convenção de arbitragem, para dar a um terceiro de sua confiança o poder de resolver 

controvérsias relativas a direitos patrimoniais disponíveis118. 

Tendo como paradigma o conceito acima, dois aspectos devem ser mencionados. 

Primeiramente é necessário destacar que a autonomia das partes é pedra angular da 

arbitragem119. É com base nesse princípio que as partes derrogam seu direito de acesso ao 

judiciário para passar a exercer o seu direito de ação perante essa justiça privada. Em segundo 

lugar, não são todos os conflitos que podem ser arbitrados, apenas aqueles em que se discutam 

direitos patrimoniais e disponíveis e que estejam dentro das controvérsias delimitadas na 

 

117 CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.120. 
REDFERN, Alan; FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Arbitragem, jurisdição e execução. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 157; REDFERN, Alan; HUNTER, J. Martin; et al. Redfern and Hunter on International 
Arbitration. Oxford University Press, 2009, p.6. Nesse sentido conceitua Humberto Theodoro: “A justiça 
desempenhada pela arbitragem é originalmente uma justiça privada instituídos pelos contratantes para excluir seus 
litígios da jurisdição pública. São eles, os contratantes, que afastam, nos termos do contrato, a função estatal e a 
substituir pela jurisdição de particulares que, nas circunstâncias negociais, assumem a missão de julgar” (grifo no 
original) (THEODORO JUNIOR, Humberto. Arbitragem e terceiros - litisconsórcio fora do pacto arbitral - outras 
intervenções de terceiros. Revista de Direito Bancário. v. 14, out. 2001, p. 373-374). 
118 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei no 9.307/1996. 3 ed. São Paulo: 
Atlas, 2009, p.51. 
119 REDFERN, Alan; HUNTER, J. Martin; et al. Op. cit., p. 19. 
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convenção de arbitragem. Assim, a lei e a convenção de arbitragem determinam quais são os 

limites dos poderes de decidir do árbitro. 

Em um panorama do sistema arbitral é forçoso reconhecer as vantagens e as principais 

características desse método de resolução de conflito120. Primeiramente, tem-se que a 

arbitragem é baseada na autonomia da vontade das partes, por isso é considerada um método 

de resolução de disputa feito sob medida. Nesse ponto, encontra-se uma de suas principais 

vantagens: a flexibilidade da estruturação do procedimento como um todo. Desde de questões 

procedimentais à escolha da lei material aplicável ao caso. 

Nesse contexto, encontra-se outra característica/vantagem que é a de escolha do julgador, 

o árbitro, que pode ser qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes, art. 3º da Lei 

9.307/96 (Lei de Arbitragem). Por esse motivo, a arbitragem possui como vantagem a 

possibilidade de escolha de um especialista no tema em discussão. De maneira que a posição 

não fica restrita a especialistas do âmbito jurídico: por muitas vezes ocupada por engenheiros e 

contadores. 

Ademais, esse método de resolução de conflito extrajudicial possui como atributos: a 

possibilidade de confidencialidade do procedimento e a celeridade na resolução do conflito. O 

que torna a arbitragem um verdadeiro atrativo para o processo em que discutam questões 

empresariais, em que há interesse em se manter em sigilo discussões que ponha a imagem da 

empresa em risco no mercado, ou mesmo de ordem de segredo industrial.  

No que concerne a esse último atributo, vale mencionar a relação de custo benefício que 

permeia a escolha da arbitragem121. Embora haja maiores custos envolvendo a arbitragem, ainda 

permanece bastante vantajoso a escolha desse método em razão do controle do tempo da 

resolução da demanda. Na arbitragem, o julgador, que lida com poucos casos, possui prazo para 

proferir sentença, previsto no art. 23 da Lei de Arbitragem. Distintamente do judiciário, em que 

o juiz tem que lidar com milhares de casos e onde a disputa pode se arrastar por anos.  

 

120 As vantagens são vistas em cotejo com o tradicional sistema de resolução de conflito disponibilizado pelo 
Judiciário. Para aprofundamento sobre a questão conferir:  FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio 
Nelson; MONTEIRO, André́ Luís. Teoria geral da Arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 81-96. 
CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.115-118, assim 
como em uma perspectiva da arbitragem internacional: Alan; HUNTER, J. Martin; et al. Redfern and Hunter on 
International Arbitration. Oxford University Press, 2009, p.31-51. 
121 Análise sobre a relação entre custo de transação, arbitragem e eficiência conferir: TIMM, Luciano Benetti; 
JOBIM, Eduardo. A Arbitragem, os Contratos Empresariais e a Interpretação Econômica do Direito. Revista 
Direito & Justiça. v. 33. n.1. Porto Alegre: 2007. p. 80-97. 
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Todos os atributos mencionados, aliados aos fatos de o sistema arbitral não possuir 

estrutura recursal e apresentar uma superior qualidade técnica da entrega da prestação 

jurisdicional; o custo-benefício na opção pela via arbitral fica, assim, mais evidente. 

No Brasil a arbitragem é disciplinada pela Lei 9.307 de 1996, inspirada na Lei modelo de 

Arbitragem da UNCITRAL de 1985. A lei brasileira é considerada como técnica e avançada, o 

que claramente permitiu o desenvolvimento da Arbitragem no país122. Pode-se destacar que 

com a Lei veio a mudança na regulamentação dos efeitos da cláusula compromissória, que 

deixou a posição de pré-contrato e se tornou elemento suficiente para vincular as partes à 

arbitragem. Outro paradigma alterado foi a disciplina sobre a desnecessidade homologação do 

laudo arbitral pelo judiciário. Porém, somente com a declaração de constitucionalidade da Lei 

de Arbitragem foi que a cultura arbitral de fato se instalou no país123.  

O Brasil é hoje considerado um país “arbitration friedly”. Isto porque além das razões de 

ordem legislativa já expostas, há um judiciário que respeita o sistema arbitral e que busca o 

desenvolvimento harmônico das jurisdições de forma cooperativa. Nesse sentido, as decisões 

nos superiores tribunais do país tendem a ser pro-arbitragem124, de maneira que a jurisprudência 

dominante é no sentido de se dar a preferência pela escolha das partes na determinação da 

arbitragem como o método de resolução de conflito designado e adequado para resolução da 

demanda delas. 

 

122 CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 119. 
123 O STF declarou, incidenter tantum, a constitucionalidade da lei de arbitragem na homologação de sentença 
arbitral estrangeira proferida na Espanha, SE 5.206-7/ES. A inconstitucionalidade foi arguida no sentido de que o 
sistema arbitral supostamente violaria o quanto determinado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que 
preconiza a inafastabilidade da apreciação do judiciário de qualquer lesão ou ameaça a direito. Ao fim o STF 
entendeu que a lei que não feria a garantia de acesso à Justiça prevista no art. 5º, XXXV, CF, pois o comando 
normativo é direcionado ao legislador que não poderia limitar o direito potestativo de ação. O que ocorre com a 
arbitragem é que a lei dá a possibilidade às partes de acesso a outra “porta” da justiça (em alusão a justiça 
multiportas). Soma-se o fundamento de que como a escolha por essa via de resolução de conflito partiria da 
autonomia da vontade privada o instituto seria legítimo e estaria em plena consonância com a norma constitucional. 
Vale mencionar que a arbitragem é vista como verdadeiro meio de acesso à justiça, já que pode proporcionar 
inclusive melhor resultado na entrega da prestação jurisdicional em comparação com o judiciário, conforme 
apontado dentre os atributos e vantagens do instituto. A decisão foi definitivamente divisora de águas no que se 
refere a consolidação da Arbitragem no país e firmou o entendimento da importância da autonomia privada como 
princípio basilar do processo arbitral e que deve ser privilegiado. O raciocínio pode ser percebido a partir de trecho 
do voto do relator: “Como visto, vale sintetizar, a sustentação da constitucionalidade da arbitragem repousa 
essencialmente na voluntariedade do acordo bilateral mediante o qual as partes de determinada controvérsia, 
embora podendo submetê-la à decisão judicial, optam por entregar a um terceiro, particular, a solução da lide, 
desde que esta, girando em torno de direitos privados disponíveis, pudesse igualmente ser composta por transação. 
A marca da consensualidade da instituição mediante compromisso do juízo arbitral é, assim, dado essencial à 
afirmação de sua legitimidade perante a Constituição” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental 
em Sentença Estrangeira 5.206-7. Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, j. em 12.12.20010). 
124 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Arbitragem na Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2013, 
p. 34-35. 
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3.2 PREMISSA NECESSÁRIA: A NATUREZA DA ARBITRAGEM E AS 

CONSEQUÊNCIAS DE SUA DETERMINAÇÃO 

Posto essas considerações iniciais sobre o sistema arbitral, passa-se a análise da natureza 

da arbitragem. Realizar o enquadramento jurídico da natureza do instituto é 

epistemologicamente muito importante, pois é a natureza jurídica atribuída ao instituto que 

permite a identificação de suas características, do regramento jurídico e de seus efeitos 

jurídicos. Assim, é essa definição que gera repercussão não apenas teórica, mas também prática: 

a escolha de uma determinada teoria influi na relação entre a arbitragem com judiciário; no 

papel que é desempenhado pelo árbitro diante do julgamento do caso concreto e os seus 

poderes; no enquadramento da definição de competência e dentre outras questões que serão 

abordadas. 

 Por muito tempo houve dissenso na doutrina com relação à natureza da arbitragem. Três 

correntes se destacaram: contratualista (privatista), jurisdicionalista (publicita), mista 

(híbrida)125.  

Para os defensores da corrente privatista126, a arbitragem possui natureza jurídica de 

negócio jurídico e por isso seria essencialmente a extensão de um acordo firmado entre as 

partes, a arbitragem estaria, assim, submetida ao regime da teoria geral das obrigações. Nessa 

 

125 LEW, Julian D. M.; MISTELIS, Loukas A.; KRÖLL, Stefan M. Comparative international commercial 
arbitration. The Hague: Kluwer, 2003. p. 72; os autores apontam a existência de uma quarta teoria, chamada de 
autônoma “these are known as the jurisdictional, contractual, mixed or hybrid, and autonomous theories”. A teoria 
autônoma preconiza que a arbitragem seria “um sistema solução de conflitos totalmente desvinculado de qualquer 
sistema jurídico existente” (CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. 5 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2015, p.126). Assim por consequência desse conceito da natureza da arbitragem, haveria 
desnacionalização da arbitragem que passaria a ser considerada transnacional. No entanto, os laços são estreitos 
entre o sistema jurídico de qualquer país em que arbitragem tem por sede ou daquele onde se precisa executar a 
sentença arbitral; de forma que não merece guarida tal conceituação (FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, 
Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. Teoria geral da Arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 76-77). 
Nesse sentido, no Brasil, assim como no resto do mundo, essa última teoria não possui muita adesão, de forma que 
além dessa caracterização, a teoria carece de maior relevância teórica e prática (BORN, Gary B. International 
commercial arbitration. 2. ed. The Hague: Kluwer, 2014, p. 215-216). Isso porque entende-se que essa a 
discussão não se trata propriamente de debate sobre de qual seria a ordem da natureza jurídica, mas uma discussão 
acerca da vinculação ou não da arbitragem a determinado ordenamento jurídico (RAMOS, Caio Pazinato Gregório. 
Controle da jurisdição do árbitro pelo Poder Judiciário antes da sentença arbitral no direito brasileiro. 
Dissertação de mestrado apresentada à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2019, p.23). 
126 Defende tal posição: MARQUES, José Frederico. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. 1. 4a ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1971, p. 223. Carreira Alvim ao abordar a temática analisa a matéria à luz da doutrina italiana 
em que anuncia como defensores da corrente contratualista: Giuseppe Chiovenda, Piero Calamandrei e Emilio 
Betti (ALVIM, José Eduardo Carreira. Tratado geral da arbitragem interno. Belo Horizonte: Mandamentos, 
2000, p. 59). 
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concepção se vislumbra o instituto meramente como o cumprimento de uma obrigação 

contratual127. Por conseguinte, o árbitro estaria somente exercendo uma obrigação contratual 

ao julgar a demanda, de sorte que a decisão proferida não ostentaria qualquer caráter 

jurisdicional. 

A corrente contratualista possuiu maior força antes da promulgação da Lei 9.307/96. Isso 

porque, antes da Lei de Arbitragem, a sentença proferida pelo árbitro precisava ser homologada 

pelo juízo estatal a fim de tomar a natureza de título executivo judicial, conforme previsão do 

art. 1.045 do Código de 1916. Além disso, porque prevalecia o entendimento de que o árbitro 

não poderia ser considerado juiz e tampouco exerceria função pública. Essa concepção levou 

em conta que apenas o Estado estaria autorizado ao exercício da jurisdição.  

Já a corrente publicista defende que a arbitragem tem natureza de jurisdição, já que o 

árbitro exerce função jurisdicional, revestido, portanto, de autoridade pública, e que possui o 

poder de dizer o Direito diante do conflito concreto. Poder este que lhe foi outorgado pelo 

Estado, ou, nas palavras de José Francisco Cahali, “o Estado, por meio de disposições legais 

outorga poderes ao juiz e ao árbitro para resolver conflitos de interesse”128. 

Com o advento da Lei de Arbitragem a corrente jurisdicionalista tornou-se a majoritária, 

contando com ampla adesão entre processualistas e arbitralistas129. É que a lei atribuiu natureza 

de título executivo judicial à sentença proferida pelo árbitro, mesma força da sentença proferida 

pelo juiz togado, descartando a necessidade de sua homologação pelo judiciário (art. 31 da Lei 

9.307/96 e o art. 475-N, IV, do CPC de 1973). Com a Lei de arbitragem veio também a previsão 

de que o árbitro é juiz de fato e direito, equiparando-o ao mesmo status do juiz estatal (arts. 18, 

17 e 13 da Lei 9.307/96). Previsões essas que consistiam em afronta direta aos principais 

argumentos da teoria contratualista. 

Atualmente, com a reforma na Lei de Arbitragem por meio da Lei 13.129/2015 e da 

promulgação do CPC de 2015, diversos são os dispositivos que podem ser apresentados como 

 

127 Abordam as premissas dessa corrente e das outras correntes que discorrem sobre a natureza da arbitragem: 
CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. 5 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.121; 
FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André́ Luís. Teoria geral da 
Arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p.68-80. 
128  CAHALI, Francisco José. Op cit., p.125. 
129 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Arbitragem na Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2013, 
p. 39; CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei no 9.307/1996. 3 ed. São 
Paulo: Atlas, 2009, p. 26; CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2015, p.128; FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Arbitragem, jurisdição e execução. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999, p.21; e DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil. v. 1. 18 ed. Salvador: JusPodivm, 
2016, p. 173. 
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reforço à natureza de jurisdição da arbitragem, de forma que em uma análise sistemática do 

ordenamento brasileiro, parece ser a teoria que mais guarda coerência. Essas previsões são: art. 

1º, §6º da Lei de Arbitragem, ao demonstrar a possibilidade de Administração Pública ser parte 

em procedimento arbitral (arbitrabilidade subjetiva); o art. 22-C da Lei de Arbitragem, com a 

instituição de instrumento de cooperação entre o judiciário e o sistema arbitral por meio carta 

arbitral (no mesmo sentido os arts. 69, §§ 1° e 2°, 206, IV, e 236 do CPC de 2015); a revogação 

do art. 25 do Lei de Arbitragem, que previa a suspensão do procedimento arbitral quando se 

identificasse questão prejudicial que versasse sobre direito indisponível (eliminação da 

interferência ao poder do árbitro de julgamento); e o art. 485, VII, CPC de 2015, que consolidou 

a regra do Kompetenz-Kompetenz. 

Além disso, a teoria publicista também parece ser a adotada pelo Superior Tribunal de 

Justiça130. 

Contudo, ainda ecoam vozes contrárias a esse entendimento mesmo após a promulgação 

da Lei 9.307/96, como Luiz Guilherme Marinoni131 e Daniel Mitidiedro132 , segundo os quais 

haveria uma diferença qualitativa entre a arbitragem e jurisdição, o que impediria qualquer juízo 

de compatibilidade.  

Dentre os argumentos apresentado pelos autores e aqueles que discordam da teoria 

jurisdicional se destacam: (i) o fato de a arbitragem estar amparada na autonomia da vontade, 

de forma que a escolha por essa via só se daria a tutela de direito patrimoniais disponíveis, 

enquanto a jurisdição teria como fundamento a soberania estatal e tutela de direitos 

fundamentais e interesses coletivos; (ii) a escolha pelo sistema arbitral implicaria renúncia às 

garantias constitucionais do processo de maneira que não poderia ser considerado método 

jurisdicional de resolução de conflito; (iii) o Estado possui o monopólio do exercício da 

jurisdição133; (iv) a ausência de poder de executio do árbitro;  e (v) que a validade das decisões 

proferidas pelos árbitros podem ser objeto de controle do judiciário. 

 

130  Em Conflito de Competência nº 113.260/SP, no voto da Ministra Nancy Andrighi estrai o seguinte: “os 
argumentos da doutrina favoráveis à jurisdicionalidade do procedimento arbitral revestem-se de coerência e 
racionalidade, não há motivos para que se afaste o caráter jurisdicional dessa atividade” No mesmo sentido, o 
Ministro Sidnei Beneti, deixou claro que não se nega “que a jurisdição arbitral seja também jurisdição, mas uma 
jurisdição que não é a jurisdição estatal, é a jurisdição convencional” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 
Conflito de Competência 113.260/SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 08.09.2010). 
131 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 147 e segs. 
132 MITIDIERO, Daniel Francisco. Elementos para uma teoria contemporâneo do processo civil brasileiro. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 88. 
133 Sustenta o posicionamento: CÂMARA, Alexandre Freitas. Arbitragem: Lei no 9.307/96. 5 Ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2009, p.10. 
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Nenhum desses argumentos prospera no ordenamento brasileiro. Então passa-se ao seu 

confronto. O fato de a arbitragem estar amparada na autonomia da vontade não incompatibiliza 

a sua natureza jurisdicional. De fato, o procedimento arbitral é permeado de grande 

discricionariedade das partes, porém o princípio da autonomia das partes não é absoluto de 

modo que a “jurisdição privada, portanto, nem sempre é integralmente convencional”134. A 

jurisdição arbitral deve ser exercida de acordo com os ditames legais impostos para que se dê 

de forma válida. Inclusive, com o art. 190 do CPC de 2015, que dispõe sobre a possibilidade de 

celebração de negócios jurídicos processuais no processo civil, o consensualismo passou a ser 

incorporado à jurisdição estatal de forma explícita. 

Nesse sentido, também ao rebater os argumentos de Marinoni, Fredie Didier afirma que: 

[a]o escolher a arbitragem, o jurisdicionado não renuncia à jurisdição; 
renuncia, isso sim, à jurisdição exercida pelo Estado [...] O Estado brasileiro 
autoriza, não só pela lei, mas também em nível constitucional (art. 114, §§1º 
e 2º, CF/1998), o exercício da jurisdição por juízes privados. Perceba-se, 
ainda, que, ao escolher a arbitragem, os indivíduos não estão abrindo mão das 
suas garantias processuais básicas e indispensáveis (os corolários do devido 
processo legal), porquanto deva o árbitro respeitar todas elas, sob pena de 
invalidade de sua decisão135. 

A maioria daqueles que defendem a teoria contratualista afirma que o impedimento do 

árbitro em exercer jurisdição está no fato de que o exercício da jurisdição é monopólio do 

Estado. Ocorre que o entendimento é equivocado pois além de tudo quanto afirmado – 

sobretudo as previsões constitucionais e legais sobre o instituto – se ignoram as bases históricas 

do surgimento da jurisdição em si e até da arbitragem136. É o que assertivamente pontua 

Francisco Cahali sobre a gênese do sistema:  

a arbitragem em diversas civilizações teria precedido até mesmo a justiça 
estatal, e mesmo estruturada esta jurisdição, muitas vezes por opção das partes 
buscava-se a solução por pessoa de confiança e respeito dos envolvidos, como 
por exemplo, uma autoridade religiosa, um reconhecidamente sábio entre a 
comunidade, ou mesmo um membro da família experiente e idôneo137. 

 

134 GONÇALVES, Marcelo Barbi. Teoria Geral da Jurisdição. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 140. 
135 DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil. v. 1. 18 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 174. 
136 DELGADO, José Augusto. A arbitragem no Brasil: evolução histórica e conceitual. Revista de Direito Renovar, 
v. 17, p. 1-24, maio/ago. 2000, pp. 1-2. Disponível em < http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/8302>. Acesso 
em 23.11.20. No mesmo sentido: CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e jurisdição. Revista de Processo, v. 
58, p. 33-40, abr-jun. São Paulo: RT, 1990. 
137 CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.33 
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Nesse sentido, pode-se dizer, portanto, que, hoje, embora a jurisdição seja monopólio do 

Estado, o seu exercício não o é138. 

De igual modo não prospera o argumento apresentado por Mitidiero de que o controle 

feito pelo judiciário, das decisões proferidas em sede arbitragem impede que esta seja 

considerada jurisdição. Considerando o árbitro como juiz de fato e de direito (art. 18 da Lei de 

Arbitragem), quando fosse decretada a anulação da sentença arbitral, o que haveria seria a 

repartição de competência entre juiz estatal e o árbitro, em que caberia ao juízo estatal a 

competência funcional de controle da validade da decisão do árbitro. É exatamente o que ocorre 

em sede de recursos e com a ação rescisória no âmbito do judiciário139. 

Marcelo Barbi Gonçalves, ao defender a posição da arbitragem inserida na teoria geral da 

jurisdição, enfrenta muitos dos argumentos levantados pela corrente contratualista a fim de 

provar a jurisdicionalidade da arbitragem140. Afirma expressamente que a atribuição do poder 

executivo não é critério determinante do conceito de jurisdição. Inclusive, para ilustrar sua 

posição, traz como exemplo o caso dos tribunais internacionais e da Corte de Justiça da União 

Europeia, os quais não possuem o poder de executar suas próprias decisões, mas nem por isso 

deixam de serem considerados como órgãos de jurisdição. 

 No mesmo sentido também argumenta Fredie Didier141, afirmando que o poder executivo 

não é atributo inerente a definição de jurisdição, mas sim uma questão de competência, para 

esclarecer o raciocínio traz o exemplo o juiz da execução penal.  

Muito do raciocínio até aqui exposto está em consonância com a argumentação proposta 

por Barbi Gonçalves, porém a sua posição com relação ao quanto excessivamente repetido pela 

doutrina sobre a ausência do poder de imperium do árbitro, merece destaque. O autor argumenta 

 

138 Aduz esse argumento: DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil. v. 1. 18 ed. Salvador: JusPodivm, 
2016, p. 174. 
139 Esse raciocínio também é desenvolvido por DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil. v. 1. 18 ed. 
Salvador: JusPodivm, 2016, p. 175. 
140 GONÇALVES, Marcelo Barbi. Teoria Geral da Jurisdição. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 137-152. 
141 Ao abordar o argumento o autor levanta: “a questão, aqui, é de incompetência e não de falta de jurisdição: a lei, 
ao permitir a arbitragem, atribui-lhe competência apenas para certificar direitos, não para efetivá-los. Basta 
lembrar, por exemplo, a execução penal: normalmente, o juiz da execução não é o mesmo juiz que proferiu a 
sentença penal condenatória (art. 65, da Lei 7.210/84). A circunstância de o juiz não ter, neste caso, poder 
executivo não significa que esteja investido da função jurisdicional. Falta-lhe, apenas, competência funcional” 
(DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil. v. 1. 18 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 174-175). 
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no sentido de que, em que pese o poder executivo não seja atributo imprescindível à jurisdição, 

o árbitro em determinadas circunstâncias teria sim poder executivo142. 

Ao prosseguir em sua argumentação, Marcelo Barbi Gonçalves explora alguns 

parâmetros para que o árbitro possa ter poder executivo. O primeiro parâmetro seria a 

celebração de negócio jurídico processual atributivo de poder executivo aos árbitros, em que 

deveria haver necessariamente a instauração de arbitragem institucional, cuja credibilidade seja 

comprovada. Assim como, deve ser respeitado os limites subjetivos da convenção de 

arbitragem, uma vez que não há a possibilidade de vincular terceiros à decisão do árbitro (neste 

caso, o autor menciona que, na hipótese de alienação de imóvel no curso do processo, o árbitro 

não teria poder para interferir no patrimônio do adquirente).  

Também é levantado pelo autor que, em caso de necessidade da presença de oficial de 

justiça ou do uso da força policial, será necessário que o árbitro se utilize da carta arbitral para 

concretizar a medida coercitiva/executiva. Por fim, ressalta que em caso de determinados bens 

jurídicos envolvidos à reserva de poder ao judiciário, como nas hipóteses da interceptação 

telefônica (art. 5º, XII, da CF); de decretação de prisão (art. 5º, LXI, da CF) e de inviolabilidade 

domiciliar (art. 5º, XI, da CF). 

A posição adotada por Marcelo Barbi ainda é principiante e minoritária. De forma que, 

até mesmo em sua acepção de atribuição ao árbitro do poder de executio, ainda tem sua 

configuração bastante restrita a determinadas circunstâncias, tendo em vista que atualmente o 

ordenamento brasileiro não possui arcabouço legislativo e jurídico suficiente para pôr em 

prática o exercício pleno desse poder pelo árbitro. Porém, o que importa destacar com a 

exposição desses argumentos é demonstrar que, sob a ótica da teoria jurisdicionalista, há o 

encontro de grande coerência dentro do ordenamento brasileiro. 

Há de ser destacada a ideia de que a arbitragem é essencialmente jurisdição, de modo que 

a disciplina jurídica que lhe é dada por cada ordenamento pode encampar ou não essa natureza 

jurídica. Em caso de adoção da teoria jurisdicionalista por determinado ordenamento, certeza 

haverá em ver o instituto da arbitragem fortalecido e com maior eficácia. Foi essa a premissa 

 

142 Marcelo Barbi Gonçalves ilustra como hipóteses de atos de constrição que seriam possíveis de serem realizados 
pelos árbitro: “ as partes podem convencionar que a instituição de arbitragem cadastrada perante o Banco Central 
tem o poder de requisitar a penhora de ativos financeiros; determinar a penhora no rosto dos autos; penhorar, 
avaliar e expropriar um bem; a suficiência do ofício do árbitro para que o Registro de Imóveis averbe a decisão 
que decretou a indisponibilidade de um bem” (Teoria Geral da Jurisdição. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 146). 
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adotada por Alberto Carmona143 que já defendia o caráter jurisdicional da arbitragem mesmo 

antes do advento da lei. Desenvolve esse raciocínio Cândido Dinamarco:  

Hoje é imperioso entender que a jurisdicionalidade é inerente à própria 
arbitragem, prescindindo das vicissitudes da legislação ou mesmo das opções 
do legislador. O que há de fundamental é o reconhecimento da função de 
pacificar pessoas mediante a realização de justiça, exercida tanto pelo juiz 
togado quanto pelo árbitro [...] para dizer que a equiparação dos efeitos do 
laudo ao da sentença judicial e a definição daquele como título executivo 
judicial sejam um imperativo ou um reflexo da natureza jurisdicional da 
arbitragem e não um fator dessa jurisdicionalidade144. 

Quanto a terceira e última corrente, a corrente mista ou híbrida, defende uma teoria 

intermediária, em que se acredita que a arbitragem tem por origem um negócio jurídico e ao 

longo do seu desenvolvimento tem caráter jurisdicional 145. Por isso é intitulada como corrente 

mista, já que toma como parâmetro os importantes aspectos da teoria contratualista e da 

jurisdicionalista. Todavia, não parece que a constatação do caráter voluntarista da arbitragem 

exclua a natureza exclusiva jurisdicional do instituto, a ponto de ser necessário uma terceira 

hipótese para classificação dessa natureza jurídica. Ainda a respeito da teoria: 

não parece adequado incluir no debate a respeito da natureza jurídica da 
arbitragem o exame da convenção de arbitragem [...], pois essa é ato com outra 
natureza, anterior e exterior ao processo arbitral. Essa mistura de institutos, 
com o devido respeito, pode ser o equívoco da teoria mista da arbitragem, que 
dá muito destaque à origem contratual da convenção arbitral para explicar a 
natureza jurídica da arbitragem146. 

Por tudo quanto exposto, denota-se que a discussão acerca da natureza jurídica da 

arbitragem está atrelada a ideia do que é jurisdição.  

A propósito, este trabalho está alinhado com a corrente jurisdicionalista. Isso porque, 

acredita-se que a essência da arbitragem é jurisdicional, já que o árbitro possui o poder de dizer 

o Direito diante do caso concreto e também possui a função e finalidade de pacificação social. 

Toma-se como premissa também o fato de o Estado outorgar o poder de julgar ao árbitro. De 

forma que, o atual enquadramento jurídico dado ao sistema arbitral no ordenamento brasileiro, 

 

143 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e jurisdição. Revista de Processo, v. 58, p. 33-40, abr-jun. São Paulo: 
RT, 1990. 
144 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Arbitragem na Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2013, 
p. 39. 
145 Defendem essa corrente: Selma Lemes ao se posicionar que “a natureza híbrida, que em nosso entender melhor 
se coaduna com a arbitragem, ressalta ser ela contratual na fonte, mas jurisdicional no objeto” (LEMES, Selma 
Ferreira. Arbitragem na administração pública: fundamentos jurídicos e eficiência econômica. São Paulo: 
Quartier Latin, 2007, p. 61) e MAGALHÃES, José Carlos de; BAPTISTA, Luiz Olavo. Arbitragem comercial. 
Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1986, p. 21.  
146 FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André́ Luís. Teoria geral da 
Arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p.80. 
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que é corretamente disposto no intuito de dar eficiência e se prestar a dar concreta 

funcionalidade ao objetivo do instituto, apenas reforça a sua natureza jurisdicional. 

 

3.3 CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA 

Feito esse panorama sobre o sistema arbitral, agora, estabelecem-se algumas 

considerações sobre a convenção de arbitragem, em particular acerca da cláusula 

compromissória, que é parte do objeto de análise desta Monografia. 

A Lei de Arbitragem, Lei 9.307/96, em seu Capítulo II, dispõe sobre a convenção de 

arbitragem e seus efeitos. A convenção de arbitragem é a pedra fundamental deste método de 

resolução de conflito, pois é por meio dela que as partes expressão sua vontade de se 

submeterem ao juízo arbitral147. Assim como, é de acordo com o quanto estabelecido por essa 

convenção que o procedimento tomará a sua forma.  

Isto é, a convenção de arbitragem trata-se de verdadeiro negócio jurídico processual, que 

tem por objetivo instituir a arbitragem como meio de resolução de conflito entre as partes 

contratantes, derrogando o direito de invocar a jurisdição estatal quanto as questões 

relacionadas ao objeto daquele negócio jurídico processual148.  

O legislador entendeu por classificar duas espécies do gênero convenção arbitral (art. 3º, 

LA): a cláusula compromissória (art. 4º, LA) e o compromisso (art. 9º, LA).  

A diferença entre as duas espécies de convenção de arbitragem reside no momento de 

surgimento do conflito e do próprio estabelecimento da convenção. Nesse sentido, a cláusula 

compromissória é um negócio jurídico, na maioria das vezes inserido em um contrato, para 

resolver, por meio da jurisdição arbitral, os conflitos que venham advir dele. Conflitos que estão 

por vir, futuros. A inserção de uma cláusula compromissória é a inserção de uma condição 

 

147 Nas palavras de Suzana Santi Cremasco: “A convenção de arbitragem é o instrumento que contém a 
materialização da manifestação de vontade de dois ou mais agentes de submeterem os conflitos havidos entre si à 
solução por meio de arbitragem” (O artigo 485, VII, do Novo Código de Processo Civil e o reconhecimento de 
competência pelo árbitro como pressuposto processual negativo no processo judicial. Revista Brasileira de 
Arbitragem, v. XIV, n. 53. Curitiba: Kluwer, 2017, p. 15. 
148 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei no 9.307/1996. 3 ed. São Paulo: 
Atlas, 2009, p.81 e 102.  
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contratual149. Por outro lado, o compromisso se firma quando já há um conflito pendente e as 

partes resolvem, a partir daí, retirar da jurisdição estatal o poder de solução desse litígio.  

Por isso, diz-se que a convenção – em suas duas modalidades – está inserida mais no 

campo do direto processual, que na esfera civil. “Esses instrumentos fixam o campo do 

exercício das funções do julgador, reduzindo-se, consensualmente, as incertezas criadas pelas 

disputas, irradiando, por conseguinte, modelo de realização de justiça e efeito no campo da 

ordem pública”150. 

No que concerne a cláusula compromissória, o artigo 4º da Lei de Arbitragem dispõe que: 

“a cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato 

comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a 

tal contrato.” 

Estabelecida essa distinção entre os tipos de convenção, sinaliza-se algumas 

características significativas da cláusula compromissória. A primeira delas é quanto a sua 

forma, que deve ser escrita, essa é a exigência de forma prevista no §1º do art. 4º da Lei de 

Arbitragem. 

A cláusula compromissória é também um acordo autônomo ao contrato em que está 

inserido. Mesmo tendo em vista esse requisito próprio de validade da cláusula compromissória 

– a forma escrita – ela é, ainda, considerada autônoma em face do contrato em que está inserido. 

Essa segunda característica da cláusula arbitral é identificada no art. 8º da lei 9.307/96. Trata-

se de uma medida política do legislador, com a finalidade de proteger e fortalecer o instituto da 

arbitragem. Se assim não fosse, bastaria alegar que o contrato é inválido que a cláusula também 

seria, levando a demanda ao judiciário para resolver tal questão, perdendo, desse modo, a 

arbitragem eficiência como método de resolução de conflito151.  

 

149 MARTINS, Pedro Batista. Cláusula Compromissória. In: MARTINS, Pedro Batista; LEMES, Selma M. 
Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto (Coord.). Aspectos Fundamentais da Lei de Arbitragem. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999, p. 214. 
150 MARTINS, Pedro Batista. A convenção de Arbitragem. In: MARTINS, Pedro Batista; LEMES, Selma M. 
Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto (Coord.). Aspectos Fundamentais da Lei de Arbitragem. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999, p. 211. 
151 MARTINS, Pedro Batista. Cláusula Compromissória. Op. cit., p. 217. Nesse sentido expressa-se Carmona 
também; “A autonomia anunciada leva à conclusão de que a vontade das partes no sentido de dissolver por mútuo 
acordo a relação jurídica principal não as desliga da relação objeto da cláusula compromissória (independe daquela 
outra). Em consequência, surgida controvérsia decorrente do contrato resilido (ou questão que diga respeito à 
validade, eficácia e extensão da resilição) tocará ao arbitro – e não ao juiz togado dirimir o litígio.” (CARMONA, 
Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei no 9.307/1996. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 
174-175). 
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Como neste trabalho se investiga quais efeitos a cláusula arbitral pode causar ao ser 

inserida em título executivo, faz-se necessário primeiro abordar os dois efeitos inerentes a toda 

convenção arbitral: o efeito positivo e o negativo. O efeito positivo consiste na força de 

performance da convenção, ou seja, as partes se obrigam a se submeterem a arbitragem de 

forma compulsória. Já o efeito negativo reside em tirar da jurisdição estatal o poder de julgar a 

causa transportando-a para a jurisdição privada da arbitragem. 

 

3.3.1 Efeito positivo 

Conforme anteriormente se adiantou, o efeito positivo da cláusula compromissória (assim 

como do compromisso) nada mais é de que sua força vinculativa das partes à jurisdição 

arbitral152. É nesse sentido que se diz que a cláusula arbitral é acordo suficiente e capaz, per se, 

de submeter a disputa ao rito arbitral153. Ou, nas palavras de Pedro Batista Martins:  

com sua força executória, a cláusula compromissória passa a produzir eficácia 
positiva que lhe é característica e, pacificamente aceita pela doutrina 
internacional. Ao firmarem a cláusula compromissória, os contratantes 
concordam com a submissão de eventual conflito à justiça privada, não mais 
podendo arrepender-se ou reverter a questão, unilateralmente, à jurisdição 
ordinária154. 

Portanto, prevaleceu, na ordem jurídica brasileira, a sistemática que confere força 

impositiva à cláusula compromissória, considerando-a como verdadeiro negócio jurídico. 

Nesse sentido a cláusula compromissória vincula as partes, mesmo que contra a vontade 

unilateral de algum deles, por decorrência, inclusive, do postulado pacta sunt servanda.  

Ocorre que, antes da Lei 9.307/96, a cláusula compromissória era entendida apenas como 

pacto prévio, ou pactum de compromittendo, de forma que esse pré-contrato não possuía força 

suficiente para vincular as partes à arbitragem, cujo descumprimento resultaria somente em 

perdas e danos. 

O regramento atual, de reconhecimento do efeito positivo (e também negativo, como se 

verá), traduz-se em verdadeira técnica que confere força e eficácia à arbitragem. 

 

 

152 CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.187. 
153 MARTINS, Pedro Batista. A convenção de Arbitragem. In: MARTINS, Pedro Batista; LEMES, Selma M. 
Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto (Coord.). Aspectos Fundamentais da Lei de Arbitragem. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999, p. 207. 
154 Idem, p. 210. 
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3.3.2 Efeito negativo da cláusula compromissória e a regra kompetenz-kompetenz 

Foi dito, por diversas vezes, que as partes ao escolherem a arbitragem como método de 

resolução de conflito derrogam da jurisdição estatal. Isto é, a exclusão da jurisdição em prol da 

jurisdição privada. E é exatamente a convenção de arbitragem, em seu efeito negativo, que é 

capaz de deflagrar tal acontecimento.  

Também na esteira do pensamento de Cândido Dinamarco: 

O mais direto e visível efeito programado desse negócio jurídico que é a 
convenção de arbitragem consiste na exclusão da jurisdição estatal em 
beneficio da arbitral. A exclusão da jurisdição estatal e o efeito negativo dessa 
convenção, e a atribuição da causa aos árbitros seu efeito positivo155.  

Assim, ao convencionarem por meio da cláusula compromissória, que a arbitragem será 

o método de resolução de conflito escolhido, ao mesmo tempo em que as partes estarão 

obrigadas a irem à arbitragem – em razão de seu efeito positivo –, o juízo estatal estará excluído 

da apreciação do conflito (em razão do efeito negativo da cláusula).  

Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 já estabeleceu um arcabouço 

normativo, no sentido de reconhecer os efeitos da convenção de arbitragem. Nos artigos 3º, §1º 

e 42, reconhece-se a arbitragem como método de resolução de conflito e prestigia-se a vontade 

das partes. Já o reconhecimento do efeito negativo fica consignado no art. 485, VII, do CPC, 

na medida em que firma a existência de convenção de arbitragem como causa de extinção do 

processo sem resolução do mérito; e no art. 337, X, do CPC, com a arguição de existência de 

convenção de arbitragem no elenco das matérias que podem ser alegadas em preliminar de 

contestação, capaz de obstar o andamento da ação judicial. 

Nessa sistemática legislativa, é vedado o conhecimento da convenção de arbitragem de 

ofício pelo juiz (art. 337, §5º, CPC), de forma que mesmo que o art. 485, VII preveja hipótese 

de extinção do processo sem resolução do mérito diante da existência de cláusula 

compromissória156, não possui o juiz o poder de reconhecer de ofício a questão, deve o juiz 

aguardar a alegação do réu. Diferente será se o juízo arbitral reconhecer a sua competência, de 

forma que o juiz deverá extinguir o processo sem resolução do mérito, de ofício, quando ciente 

do acontecimento do fato. 

 

155 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Arbitragem na Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 
73. 
156 Sobre o assunto conferir: CREMASCO, Suzana Santi. O artigo 485, VII, do Novo Código de Processo Civil e 
o reconhecimento de competência pelo árbitro como pressuposto processual negativo no processo judicial. Revista 
Brasileira de Arbitragem, v. XIV, n. 53. Curitiba: Kluwer, 2017. 
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Em suma, o efeito negativo é dirigido ao Estado e tem o condão de impedir o judiciário 

de analisar o mérito da controvérsia em respeito e reconhecimento da jurisdição do árbitro sob 

a causa. 

Nessa perspectiva de reconhecimento pelo judiciário da jurisdição do árbitro, ficou-se 

estabelecida uma regra de primazia de julgamento da causa pelo juízo arbitral, inclusive sobre 

a viabilidade de julgamento da causa, para que somente após o árbitro ter proferido sentença 

poderia o juízo estatal exercer sua competência sob a demanda de forma excepcional com a 

ação anulatória de sentença arbitral (art. 33, LA), dentro dos limites e hipóteses previstas no 

art. 32 da Lei de Arbitragem. 

Para tanto, o art. 8º da Lei de Arbitragem estabelece a prioridade do árbitro quando 

determina que “caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões 

acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha 

a cláusula compromissória”. 

Nesse sentido, pode-se dizer que caberá ao juízo arbitral decidir toda e qualquer questão 

no que concerne ao contrato, incluindo-se a sua validade e interpretação. Ao estabelecer essa 

premissa, permite-se concluir que o árbitro terá então competência para se pronunciar quanto 

sua própria competência. Em outras palavras, o efeito negativo da cláusula termina por 

sedimentar a regra Kompetenz-Kompetenz, que tem por objetivo dar eficiência ao sistema 

arbitral157 e assegurar a primazia do julgamento da demanda pelo árbitro. 

Caio Pazinato, de forma precisa, conceitua: 

a competência-competência é uma regra instituída por lei que atribui ao árbitro 
poder para decidir a respeito de sua própria jurisdição, o qual pode ser 
exercido de forma concorrente ou em caráter de prioridade, seja condicionada 
ou incondicionada, em relação ao Poder Judiciário, a depender do modelo que 
seja adotado por cada ordem jurídica [...]contornos da regra da competência-
competência, que é justamente a figura jurídica do sistema arbitral destinada 
a alocar entre Poder Judiciário e árbitro a jurisdição para decidir sobre a 
jurisdição do último.158 

 

 

157 Nesse sentido tem-se esclarecedora lição de Cahali: “Essa regra é de fundamental importância ao instituto da 
arbitragem, na medida em que, se ao Judiciário coubesse decidir, em primeiro lugar, sobre a validade da cláusula, 
a instauração do procedimento arbitral restaria postergada por longo período, e, por vezes, apenas com o intuito 
protelatório de uma das partes em esquivar-se do cumprimento da obrigação” (CAHALI, Francisco José. Curso 
de arbitragem. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.139). 
158 RAMOS, Caio Pazinato Gregório. Controle da jurisdição do árbitro pelo Poder Judiciário antes da 
sentença arbitral no direito brasileiro. Dissertação de mestrado apresentada à Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo. São Paulo, 2019, p. 17 e 21. 
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Nesse contexto, o art. 485, VII, do CPC, também é visto como fundamentação da 

Kompetenz-Kompetenz na arbitragem já que, além da existência da convenção de arbitragem, o 

dispositivo prevê que o reconhecimento da competência pelo árbitro, ou pelo tribunal arbitral, 

é causa de resolução do processo.  

Portanto, fica consolidado que, em caso de dúvida, prestigia-se a arbitragem159, pois deve 

ser respeitada a vontade das partes. Por derradeiro, fortalece-se a regra Kompetenz-Kompetenz 

na arbitragem. 

Ao dissertar sobre os contornos da regra inscrita no art. 485, VII, CPC relacionada com 

o estudo dos efeitos cláusula compromissória e a regra competência-competência, Suzana 

Cremasco descreve: 

Enquanto negócio jurídico cuja constituição, validade e eficácia estão 
condicionadas à observância de determinados requisitos legais, certo é que a 
convenção pode ter a sua existência, validade e eficácia contestadas pelos 
próprios contratantes. Sempre que surge entre as partes signatárias da 
convenção de arbitragem qualquer controvérsia acerca da regularidade e da 
higidez da manifestação de vontade em arbitrar, o art. 8°, parágrafo único, da 
Lei n° 9.307/1996 – que adota expressamente no Direito brasileiro o princípio 
da Kompetenz-Kompetenz – outorga ao árbitro (ou ao Tribunal) regularmente 
constituído para conduzir a arbitragem a competência para se manifestar, 
originariamente e em primeira mão, sobre o(s) vício(s) suscitado(s) – e, por 
conseguinte, sobre a sua própria competência, do mesmo modo, aliás, como 
se dá quando há qualquer tipo de discussão acerca da competência do juiz, no 
bojo do processo judicial160.  

 É justamente em razão da regra competência-competência e da regra inscrita no art. 485, 

VII, CPC que Eduardo Talamini161 entende não ser possível existir conflito de competência 

entre o árbitro e juiz togado. 

Porém, adverte-se que os efeitos positivo e negativo da convenção de arbitragem não 

devem ser confundidos com os efeitos positivo e negativo da regra competência-competência, 

que por vezes são utilizados pela doutrina indistintamente162. 

 

 

159 MARTINS, Pedro Batista. Cláusula Compromissória. In: MARTINS, Pedro Batista; LEMES, Selma M. 
Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto (Coord.). Aspectos Fundamentais da Lei de Arbitragem. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999, p. 216-217. 
160 CREMASCO, Suzana Santi. Op.cit., p. 16. 
161 TALAMINI, Eduardo. Nota sobre o conflito de competência entre árbitro e juiz estatal. Revista Brasileira de 
Arbitragem, v. XV, n. 60. Curitiba: Kluwer, 2018, p. 39-42. 
162 RAMOS, Caio Pazinato Gregório. Controle da jurisdição do árbitro pelo Poder Judiciário antes da 
sentença arbitral no direito brasileiro. Dissertação de mestrado apresentada à Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo. São Paulo, 2019, p.103 -105. 
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3.4 O PAPEL DO ÁRBITRO: PODERES E COMPETÊNCIA 

Neste momento, busca-se discutir quais são os contornos do papel desempenhado pelo 

árbitro na arbitragem, com o objetivo principal de se demonstrar como se dá a cognição dele 

sobre as questões que lhe são postas para julgamento. 

Na arbitragem costuma-se a afirmar, quase na qualidade de provérbio jurídico, que uma 

arbitragem será tão boa quanto o árbitro escolhido163. Isso se dá em razão do grande poder que 

o árbitro tem tanto de conduzir o procedimento (dentre as fontes do direito processual na 

arbitragem está a discricionariedade do árbitro), quanto em poder de dizer o Direito diante do 

caso concreto. 

No Capítulo III da Lei de Arbitragem está o regramento deste sujeito processual tão 

importante para o sistema arbitral. Porém, para se enquadrar na qualidade de árbitro basta que 

a pessoa seja capaz e que tenha a confiança das partes (art. 13, Lei de Arbitragem); não sendo 

necessária a aprovação concurso público ou mesmo a formação jurídica para figurar em tal 

posição. Como já afirmado, essa característica permite abrir espaço para que haja um julgador 

especializado sobre a matéria em litígio. A importância desse sujeito é tamanha que se pode 

dizer que existe um direito fundamental às partes de indicar a pessoa do árbitro. 

Bom ponto de partida para compreender a lógica da atividade desempenhada pelo árbitro 

é o artigo 18 da Lei de Arbitragem, que dispõe o seguinte: “[o] árbitro é juiz de fato e de direito, 

e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário”.  

Depreende-se duas consequências dessa regra, a primeira, a de sua autoridade para julgar a 

demanda e a segunda, do efeito produzido pela decisão proferida que despensa homologação. 

A partir das lentes de José Francisco Cahali, na exegese desse artigo: “[o] árbitro reconhece os 

fatos que lhe são apresentados, e aplica o direito. Exerce jurisdição plena quanto à cognição do 

conflito. E assim, desempenha suas atribuições tal qual um juiz togado”164. 

Em que pese o árbitro seja chamado de julgador privado, não deixa de exercer um munus 

publicum165, na medida em que exerce a função de pacificação social. Por essa razão, é essencial 

 

163LEMES, Selma Ferreira. O Papel do Árbitro. 2006. Disponível em: 
http://www.selmalemes.adv.br/artigos/artigo_juri11.pdf. Acesso em: 25.11.2020, p. 1. Em âmbito internacional: 
“El arbtraje vale lo que vale el árbitro” (TELLS, Evero Verdera y. Algunas consideraciones em torno al Arbitraje 
Comercial. Revista de la Corete Española de Arbitraje, v. X. 1994, p. 160). 
164 CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.226. 
165 MARTINS, Pedro Batista. Normas e Princípios Aplicáveis aos Árbitros. In: MARTINS, Pedro Batista; LEMES, 
Selma M. Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto (Coord.). Aspectos Fundamentais da Lei de Arbitragem. Rio 
de Janeiro: Forense, 1999, p. 295. 
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a existência de princípios norteadores de sua atividade com a função de limitar o poder desse 

julgador e de guia-lo em um exercício justo de sua atividade.  

O árbitro deve desempenhar sua atividade com imparcialidade (que não tenha interesse 

no resultado), independência (que não esteja vinculado a nenhuma das partes), competência, 

diligência, eficiência e discrição. Em resumo, esses princípios traduzem o dever de exercer a 

atividade adjucatória de acordo com esse código de ética166. Inclusive, esses princípios são 

similares aos que guiam a atividade do juiz togado, reforçando a equiparação entre a atividade 

realizada por ambos no exercício de jurisdição. 

Esse tal poder sob a égide do árbitro é, portanto, de grande peso, agora convém delimitá-

lo. Considerando que o árbitro exerce jurisdição, um bom indício para se traçar um real 

contorno do papel do árbitro é perquirir se ele possui todos os cincos poderes que podem 

compor a jurisdição: notio (poder de conhecer a lide); vocatio (poder de convocar as partes); 

cognitio; coertio e executio. 

Diante do art. 18 da Lei de Arbitragem, parece ser o árbitro detentor dos três primeiros 

poderes, já quanto o coertio e executio há certa controvérsia instalada na doutrina167. Porém, 

para compreender a controvérsia, convém esclarecer a distinção entre o que vem a ser os 

poderes de coertio e executio, já que há grande confusão no emprego do termo pela literatura. 

O poder e coerção (coertio) está ligado ao poder de pressionar o jurisdicionado para o 

cumprimento do comando normativo da decisão, pressionar psicologicamente, compelir por 

exemplo, com a aplicação de multa. Enquanto o poder executivo (executio) é o poder da 

realização do ato concreto de constrição. Nesse sentido, é precisa a exposição de Cândido 

Dinamarco: 

Um mero reparo terminológico. A doutrina dos arbitralistas costuma 
invariavelmente tratar o veto à imposição de constrições pelos árbitros, 
falando em coerções. Em direito os atos de atuação física sobre pessoas ou 
coisas incluem-se no conceito de constrição – e as mais frequentes e notórias 
medidas constritivas ordinariamente postas em prática pelo juiz togado são a 
de prisão de pessoa, a penhora, a busca e apreensão de pessoas ou coisas, o 
arresto, o sequestro. Coerção, diferentemente, é pressão psicológica, a saber, 
medida endereçada ao espírito do sujeito para que decida, por sua vontade, 
agir segundo o direito (Calamandrei) – e assim são as multas periódicas, a 
interdição de atividades, a suspensão de alguma faculdade etc. Enquanto as 
constrições atuam fisicamente sabre pessoas ou coisas, as coerções têm por 

 

166 LEMES, Selma Ferreira. Dos Árbitros. In: MARTINS, Pedro Batista; LEMES, Selma M. Ferreira; 
CARMONA, Carlos Alberto (Coord.). Aspectos Fundamentais da Lei de Arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 
1999, p. 252-256. 
167 GONÇALVES, Marcelo Barbi. Teoria Geral da Jurisdição. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 143. 
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alvo o espírito. Daí dizer-se que aos árbitros falta o poder de constrição, mas 
que poderes de coerção não lhes faltam, os quais são exercidos mediante 
decisões e não atuações físicas sabre pessoas ou coisas. Essa é sim uma 
questão meramente terminológica, mas é imperioso conclamar os estudiosos 
ao emprego das palavras corretas, nos lugares adequados, o que no caso 
constitui penhor de um compreensível dialogo entre o arbitralista e o 
processualista não especializado ou entre aquele e o cultor do direito em geral. 
Nós todos, que vivemos no mesmo mundo, precisamos falar uma linguagem 
só, sob pena de não nos entendermos168.  

Em outra perspectiva sobre o emprego de astreintes pelo árbitro, há o posicionamento de 

Bernardo Lima com a mesma lógica169. Entretanto, o autor se utiliza de outro referencial, o da 

diferença entre a execução forçada direta e indireta, sendo esta última plenamente possível de 

ser arbitrável. Já quanto a terminologia “poder coercitivo”, ela é utilizada para se referir a atos 

que exijam o uso da força para atender a finalidade processual; enquanto “meio coercitivo de 

efetivação” a capacidade de aplicar multas à título de convencer o faltante ao cumprimento de 

suas obrigações, essa competência, sim, estaria dentro da autoridade do árbitro. É o que se 

percebe a partir do seguinte trecho: 

Contemplado os meios de efetivação disponíveis no sistema e considerando 
que a imposição de multa implica exercício de poder coercitivo, não parece 
ser absurdo admitir a permissão dada pelo sistema para que o árbitro imponha 
astreintes ao executado, porque, para desempenhar a tarefa, lhe bastam os 
poderes de editar regras jurídicas a serem observadas por terceiro, poderes tais 
que caracterizam a autoridade do árbitro. Se a doutrina admite que o árbitro 
imponha à parte sanção pecuniária por adoção de comportamento refratário à 
boa-fé objetiva no processo, admitirá também que a multa coercitiva seja 
imposta para efetivar o comando sentencial estabelecido na arbitragem170. 

Além disso, é essencial se estabelecer uma distinção entre o poder de julgar uma pretensão 

assecuratória e o poder de ordenar os atos de força capazes de alterar a realidade. 

Com efeito, a Lei 13.129/2015, que reformou a Lei de Arbitragem, estabeleceu de forma 

incontestável o poder dos árbitros em decretar medidas assecuratórias, é o que se verifica com 

o parágrafo único do art. 22-B, segundo o qual, “[e]stando já instituída a arbitragem, a medida 

cautelar ou de urgência será requerida diretamente aos árbitros”. Portanto, o exercício de 

 

168 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Arbitragem na Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2013, 
p.48. 
169 LIMA, Bernardo Silva de. Cognição de mérito no procedimento executivo e a arbitragem: uma proposta de 
compatibilidade. In: DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro; BASTOS, Antonio Adonias (coord.). 
Execução e cautelar: Estudos em homenagem a José da Moura Rocha. Salvador: JusPodivm, 2012, p. 104-105. 
170 Idem, p. 105. Vale notar que o sentido dado ao “poder coercitivo” pelo autor se deu em época que o §4º do art. 
22 da Lei de Arbitragem ainda não havia sido revogado, que possuía a seguinte redação: “Ressalvado o disposto 
no §2º, havendo necessidade de medidas coercitivas e cautelares, os árbitros poderão solicitá-las ao órgão do 
Poder Judiciário, originalmente, competente para julgar a causa” (destaque adicionado).  
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cognição necessário para conceder a tutela provisória e a correspondente pretensão cautelar é 

de competência do árbitro. 

Recorre-se, mais uma vez, às lições de Marcelo Barbi Gonçalves: 

Desde a publicação da Lei-Modelo da UNCITRAL, em 1985, diversos 
tratados internacionais e leis domesticas preveem o poder de os árbitros 
decretarem medidas coercitivas. É corrente a ideia de que não faz sentido 
atribuis ao árbitro jurisdição para decidir o mérito do conflito, mas lhe subtrair 
os meios para assegurar o resultado útil de sua decisão. Discute-se, ainda, se 
as partes podem afastar o poder de apreciação de medidas de urgência. E, à 
vista do princípio da autonomia da vontade, doutrina, tratados internacionais 
e leis nacionais autorizam os contratantes a suprimir o poder cautelar do 
árbitro. Ocorre que, a despeito ser pacífico o entendimento de que compete ao 
árbitro apreciar providências cautelares em virtude da impossibilidade de 
fragmentação dos poderes cognitivos e assecuratório, afirma-se que faltaria ao 
árbitro poder de imperium para realizar a sua decisão no mundo 
fenomênico171. 

A discussão acima explanada, sobre a distinção entre o ato de decretar medida 

assecuratória e o de promover alteração concreta no mundo dos fatos, serve para entender que, 

a partir do momento em que se afirma que o árbitro não possui o mesmo poder de constrição 

do juiz estatal, haverá necessariamente a cooperação com o Poder Judiciário para garantir a 

efetividade prática de uma decisão arbitral. 

Nesse diapasão, a doutrina é uníssona ao afirmar a ausência do poder de executio do 

árbitro. Assim, é quase unânime a posição na doutrina de que o árbitro não possui poderes para 

executar suas próprias decisões, por lhe faltar o poder de imperium172. Nesse caso, teria o árbitro 

que utilizar do instrumento da “carta arbitral” para realizar o ato de constrição que estaria fora 

de sua competência. 

 

171 GONÇALVES, Marcelo Barbi. Teoria Geral da Jurisdição. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 143 
172 Nesse sentido tem-se: “O poder jurisdicional confiado ao arbitro não tem toda a dimensão daquele exercido 
pelos juízes, pois só lhe permite exercer atividades em processo de conhecimento ou eventualmente em urm 
cautelar, excluídos a execução e todos os atos de constrição pessoal ou patrimonial; mas nem por isso deixa de ser 
poder” (DINAMARCO, Cândido Rangel. A Arbitragem na Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 
2013, p.47); também confirmam o entendimento de ausência do poder execução e implementação de medidas 
satisfativas pelo árbitro: CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2015, p.226-227; CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei no 9.307/1996. 3 
ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.120; LEMES, Selma Ferreira. O Papel do Árbitro. 2006. Disponível em: 
http://www.selmalemes.adv.br/artigos/artigo_juri11.pdf. Acesso em: 25.11.2020, p. 3; THEODORO JÚNIOR, 
Humberto. Curso de Direito Processual Civil. v. III. 47 ed. ver. e atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 
126; DIDIER JR, Fredie. Esboço de uma teoria da execução civil. Revista de Processo, v. 29, n. 118, p. 9-28, 
nov-dez. 2004, p. 20; FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Arbitragem, jurisdição e execução. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1999, p.254; e LIMA, Bernardo Silva de. Cognição de mérito no procedimento executivo e a 
arbitragem: uma proposta de compatibilidade. In: DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro; BASTOS, 
Antonio Adonias (coord.). Execução e cautelar: Estudos em homenagem a José da Moura Rocha. Salvador: 
JusPodivm, 2012, p. 104. 
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Nesse sentido também esclarece Bernardo Lima: 

Por mais que seja acertado afirmar que a inexistência de poderes coercitivos 
do árbitro é uma opção política, não uma consequência da natureza jurídica 
da atividade, é fundamental que estejamos bem situados entre os elementos 
que o sistema oferece para enfrentarmos os problemas propostos. E a resposta 
que ele nos dá a respeito dos poderes coercitivos do árbitro é negativa173. 

No entanto, com relação ao poder de executio não há qualquer proibição legal, de forma 

que hoje há espaço para o raciocínio desenvolvido por Marcelo Barbi Gonçalves174 no que 

concerne a uma posição afirmativa sobre a possibilidade de exercício do poder executivo pelo 

árbitro.  

Mesmo o autor apoiado em premissas como a desjudicialização da tutela executiva e o 

poder das partes em delimitar a esfera do exercício das atividades seu julgador (autonomia 

privada), conforme já abordado em discussão sobre a natureza da arbitragem, a lógica 

apresentada por Marcelo Barbi ainda é muito restrita ao pequeno grupo de casos em que há o 

encontro de determinados fatores175.  Isso porque, ainda não há regramento legal expresso e não 

há outros instrumentos jurídicos suficientes para amparar o exercício pleno do poder executivo 

pelo árbitro tal qual existe com o juiz togado.  

A concepção de autoridade executiva pelo árbitro é entendimento ainda bastante 

incipiente e se enquadra em um restrito cenário de hipóteses. Portanto, predomina a conclusão 

de que apenas a porta da jurisdição estatal está aberta para a tutela executiva. 

Posto as questões acerca dos poderes do árbitro em sentido amplo, ainda para conhecer 

melhor a atividade desse julgador é preciso comentar sobre o objeto de sua competência em 

específico. Ou seja, o que é capaz de determinar o poder em espécie, diante do caso concreto, 

o que delimita essa competência? 

Em resposta a pergunta tem-se dois parâmetros, já abordados neste trabalho.  

O primeiro é a convenção de arbitragem, verdadeira expressão do exercício da autonomia 

privada das partes. Assim, pode-se dizer que a convenção de arbitragem – fonte primária da 

 

173 LIMA, Bernardo Silva de. Op.cit, p. 103.  
174 GONÇALVES, Marcelo Barbi. Teoria Geral da Jurisdição. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 137-152. 
175 Relembrando os fatores mencionados: i) necessidade de celebração de negócio jurídico processual com 
determinação expressa sobre a atribuição de poder executivo ao árbitro; ii) a arbitragem deverá ser necessariamente 
institucional e a instituição escolhida deve ter credibilidade comprovada; iii) não pode haver alienação do bem a 
terceiro não signatário da arbitragem, em razão dos limites subjetivos imposto pela convenção de arbitragem; iv) 
não pode haver a necessidade da presença de oficial de justiça ou do uso da força policial e v) não ser caso que 
envolva bens jurídicos sob o qual o estado tem a reserva (e.g. intercepção telefônica; decretação de prisão e 
inviolabilidade do domicílio).  
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autonomia privada na arbitragem – determina quais são os limites dos poderes de decidir do 

árbitro. Portanto, o estudo da atividade exercida pelo árbitro e de sua cognição está sempre 

conectado com os efeitos da convenção de arbitragem. Em especial, na espécie que nos interessa 

aqui, nos efeitos negativos da cláusula compromissória. Já que as partes estariam abrindo mão 

de exercer seu direito ação na jurisdição estatal, para entregá-lo nas mãos do árbitro, que será o 

sujeito competente para julgar aquela demanda. 

O segundo parâmetro é a análise de arbitrabilidade. Para que o litígio seja submetido à 

arbitragem é necessário se fazer o exame da arbitrabilidade do litígio, tanto subjetiva, quanto 

objetiva176. Em uma análise análoga ao que é realizado pelo juiz estatal, o árbitro nessa fase 

realiza um juízo de admissibilidade quando examina arbitrabilidade do caso posto à luz de sua 

cognição. 

Por tudo quanto exposto, viu-se em qual quadro estão inseridos os poderes do árbitro e 

como se dá o seu exercício da cognição. “O árbitro exerce, sem dúvida, noção cognitiva na 

atividade julgadora, no sentido de reconhecer e aplicar o direito ao caso concreto”177. 

Consolidou-se os limites de seus poderes e correspondente competência, que é delimitado pela 

cláusula compromissória e pela análise de arbitrabilidade diante do caso concreto. Repara-se 

que, quanto aos cinco poderes que compõe a jurisdição, o árbitro possui apenas quatro, estando 

o poder de executio, vida de regra, fora de sua competência. Nesse caso, o árbitro necessitará 

valer-se da cooperação do judiciário para realizar atos de constrição. De forma que convém 

reafirmar a diferença entre o ato de decretar determinada medida e o ato de realização de força 

– de mudança concreta na realidade –, sendo esta distinção o que separa os poderes da jurisdição 

arbitral do poder de executio. 

 

3.5 RELAÇÃO ENTRE O PODER JUDICIÁRIO E A ARBITRAGEM 

Como este trabalho trata de um dos pontos de interseção entre poder judiciário e o juízo 

arbitral, fica pendente a resposta a um questionamento prévio: como se dá a relação entre o 

poder judiciário e o sistema arbitral? 

 

176 Para que haja submissão de uma demanda à arbitragem, é necessário que estejam configurados os requisitos de 
arbitrabilidade, sob pena de nulidade da sentença arbitral proferida com base em convenção de arbitragem nula, 
nos termos do que dispõe o art. 32, I, da Lei no 9.307/1996.  
177 CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.127. 
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A resposta há de ser: uma relação de cooperação. Entretanto, a relação da arbitragem pode 

ser, por vezes, espinhosa ou desarmônica, o que põe em risco a eficiência e a legitimidade do 

sistema arbitral. 

Nesse sentido tem-se a preciosa lição de Caio Pazinato: 

A busca por essa autonomia e eficácia é, aliás, o grande paradoxo da 
arbitragem, na medida em que a arbitragem só funciona bem se não sofrer 
interferências por parte do Poder Judiciário, ao mesmo tempo em que dele 
necessitará para funcionar bem. Nesse contexto, ao mesmo tempo em que se 
faz necessário fomentar a eficácia e autonomia da arbitragem, é igualmente 
essencial, sob pena de também gerar o enfraquecimento do instituto, que se 
garanta a legitimidade da arbitragem, o que ocorre sobretudo por meio do 
controle judicial da atividade do árbitro. O controle judicial, vale dizer, é 
verdadeiro elemento de legitimação da arbitragem, na medida em que permite 
coibir excessos e preservar valores caros à ordem jurídica, garantindo a 
confiança das partes e da sociedade como um todo no instituto. É seguro dizer 
que, se não fosse a possibilidade de controle judicial, haveria forte 
desincentivo à escolha da arbitragem enquanto método de solução de 
conflitos178.  

Nota-se que um ponto de interseção dos dois sistemas pode ser aquele por meio do qual 

o judiciário realiza o controle das decisões do árbitro. Clássico exemplo nesse sentido é a ação 

anulatória de sentença arbitral prevista no art. 33 da Lei de Arbitragem. Outro exemplo de 

contato é o procedimento de execução específica da cláusula compromissória, prevista no art. 

7 da Lei de Arbitragem. Nesse último exemplo, o encontro entre os sistemas se dá antes mesmo 

de instaurada a arbitragem. Já o primeiro exemplo, trata-se de situação em que há relação entre 

os sistemas após fim da arbitragem. Outro exemplo, e relação entre a ordem arbitral e o 

judiciário, ocorrerá em caso de, ao invés de proposição da ação anulatória, resolver-se por 

executar uma sentença arbitral. 

Os cenários expostos são ilustrações de hipóteses em a interação se dá antes da instalação 

da arbitragem, ou após o encerramento do procedimento arbitral, porém, há, também, a 

possibilidade de encontro entre os dois sistemas de resolução de conflito quando ainda pendente 

a arbitragem. E é nesse cenário que se centra a atenção a partir de agora. 

Na esteira das lições de Caio Pazinato: 

A atuação do Poder Judiciário no curso da arbitragem pode ocorrer em 
diversas situações. No mais das vezes, essa interação ocorre em hipóteses nas 
quais o Poder Judiciário atua para efetivar medidas e determinações que 

 

178 RAMOS, Caio Pazinato Gregório. Controle da jurisdição do árbitro pelo Poder Judiciário antes da 
sentença arbitral no direito brasileiro. Dissertação de mestrado apresentada à Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo. São Paulo, 2019, p. 18. 
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fogem aos poderes conferidos pelo ordenamento jurídico ao árbitro, por ser 
este desprovido do poder de império179. 

Nesse sentido, há dois exemplos clássicos de que o sistema arbitral se utiliza da 

cooperação do judiciário180: (i) para a da condução coercitiva de testemunha (art. 22, §2º, LA) 

e (ii) diante da necessidade de concessão da tutela provisória (art. 22-A e 22-B. Ou de forma 

geral, o árbitro deverá solicitar a cooperação do judiciário quando houver necessidade de 

imposição de qualquer medida constritiva 

Ainda, com relação a tutela de urgência, vale esclarecer que em caso de as partes 

necessitarem dessa tutela e a arbitragem ainda não estiver instaurada, podem as partes se 

socorrer acionando o judiciário. Nesse sentido há determinação expressa no caput do art. 22-A, 

da LA: “[a]ntes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para 

a concessão de medida cautelar ou de urgência”. Importa destacar, que uma vez instaurado o 

procedimento arbitral, o árbitro poderá revoga, suspender ou confirmar a decisão do juiz 

estatal181. Essas normas encontram-se em perfeita harmonia com o efeito negativo da cláusula 

compromissória e com o quanto determinado pela regra kompetenz-kompetenz. 

Nesse sentido, o Código de Processo Civil claramente prestigia os mecanismos de 

cooperação jurisdicional182-183. O instrumento de solicitação da cooperação – a carta arbitral184  

–encontra-se referendado nos artigos arts. 69, §§ 1° e 2°, 206, IV, e 236 do CPC. 

Assim, por causa da ausência do poder de constrição árbitro (executio) e em razão do fato 

de o juiz estatal detê-lo, é “imprescindível a cooperação entre o Poder Judiciário para garantir 

efetividade prática de uma decisão arbitral”185. 

 

179 Idem, p. 228. 
180 Nesse sentido: “diante da necessidade condução coercitiva da testemunha (Art. 22, §2º) ou, de forma geral, 
diante da necessidade de imposição de medidas cautelares ou coercitivas (Art. 22, §4º). Uma vez verificada tais 
circunstâncias, manda a Lei de Arbitragem que o árbitro se valha da cooperação do Poder Judiciário” (LIMA, 
Bernardo Silva de. Cognição de mérito no procedimento executivo e a arbitragem: uma proposta de 
compatibilidade. In: DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro; BASTOS, Antonio Adonias (coord.). 
Execução e cautelar: Estudos em homenagem a José da Moura Rocha. Salvador: JusPodivm, 2012, p. 103-104). 
181 Art. 22-B. da Lei de Arbitragem: Instituída a arbitragem, caberá́ aos árbitros manter, modificar ou revogar a 
medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário. 
182 Para a compreensão do sistema de cooperação jurisdicional conferir: DIDIER JR, Fredie. Cooperação 
Judiciária Nacional – Esboço de uma Teoria para o Direito Brasileiro. Salvador: JusPodivm, 2020. 
183 Enunciado n° 5 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, “o pedido de cooperação jurisdicional poderá́ 
ser realizado também entre o árbitro e o Poder Judiciário”. 
184 Em relação a carta arbitral, ver: NASCIMBENI, Asdrubal Franco; FINKELSTEIN, Claudio. Carta arbitral: 
possíveis situações de não cooperação do juízo estatal. Revista de Arbitragem e Mediação. v. 54,.São Paulo: 
RT, p. 125-150, 2017. 
185 FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Arbitragem, jurisdição e execução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, 
p.254. 
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4 TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL COM CLÁUSULA 

COMPROMISSÓRIA 

Neste momento do trabalho, passa-se ao estudo de um dos encontros entre as jurisdições 

arbitral e estatal: quando a cláusula compromissória é inserida em documento com o atributo 

de título executivo extrajudicial. Diante desse fato, constata-se que a mesma relação jurídica de 

direito material está sob a égide de duas jurisdições: a estatal (por meio da execução civil) e a 

arbitral (em que haverá julgamento também de uma demanda, em razão dos efeitos positivo e 

negativo da cláusula compromissória). 

Conforme informado na introdução, é essencial perceber que o recorte temático feito 

neste trabalho adota, como premissa, o entendimento de que o árbitro não tem poderes plenos 

de realizar atos executivos. Nesse sentido, se uma das partes resolver por promover o 

procedimento executivo, essa parte terá, necessariamente, que acionar o judiciário. Dentro 

desse contexto, há identificação da coexistência dos dois sistemas de resolução de conflito, que, 

embora sejam procedimentos que busquem tutelas distintas, se debruçam sobre a mesma 

relação de jurídica de direito material.  

O ponto chave de percepção do recorte temático, aqui proposto, é visualizar que este 

trabalho não busca questionar a possibilidade de execução pelo árbitro, mas a coexistência da 

execução civil no âmbito do judiciário e a pendência de procedimento arbitral.  

Em outras palavras, é perceber que, paralelamente ao processo executivo, há um 

procedimento arbitral em curso. Não por outra razão que, aqui, se propõe uma análise dos 

limites de cognição do objeto litigioso pelo árbitro e pelo juiz. Afinal, compreender como se dá 

a cognição realizada por cada julgador do objeto litigioso do processo, é compreender onde se 

encontram os limites da coexistência dos sistemas. 

Posto essas considerações, importa perceber que diversos questionamentos podem surgir 

quando há essa interseção entre o sistema arbitral e o poder judiciário: prevalece a 

exequibilidade do contrato que contenha cláusula compromissória? A cláusula compromissória, 

ao expressar seu efeito negativo, seria causa inibitória da jurisdição estatal na execução civil? 

Há relação de prejudicialidade entre os processos? O processo executivo terá que ser suspenso? 

De quem é a competência para o julgamento dos embargos à execução? 

E neste capítulo, buscar-se-á responder esses questionamentos. 
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 Fundamental é perceber, que o cerne do problema está no fato de boa parcela da doutrina 

e jurisprudência, ao abordar o tema, termina por ignorar ou não dar a atenção devida à atividade 

cognitiva realizada pelo juiz em sede de execução.  

Com efeito, a repetição da máxima de que ao juiz cabe a execução e ao árbitro o processo 

de conhecimento, termina por ocultar os reais contornos da cognição realizada em cada 

procedimento e não deixa claro quais são os limites dessa atividade. 

Nesse sentido, o primeiro capítulo deste trabalho teve por objetivo investigar a cognição 

realizada pelo juiz. Diante da constatação de que o direito material e o direito processual 

caminham juntos; concluiu-se que a execução não se realiza a partir da atividade meramente 

mecânica do julgador estatal.  

O que há, em verdade, é cognição sobre a relação de direito material, mesmo que, 

predominantemente, na modalidade de cognição sumária.  

Esse raciocínio, colide diretamente com a ideia, atualmente perpetuada, de que as 

questões que dizem respeito a relação de direito material inscrita no título são objeto de 

cognição exclusivamente do juízo arbitral, e, por isso, a competência exclusiva desse juízo para 

julgá-las. 

Há de se perceber que não se trata de haver cognição, ou não; mas sim de como essa 

cognição pode ser exercida por cada jurisdição, respeitando suas finalidades e características.  

Sem deixar de lado todas as premissas firmadas até então, primeiro haverá o detalhamento 

de como se dá a inserção de cláusula compromissória; depois como foi construída a 

jurisprudência sobre o tema; para em um terceiro momento – o coração da investigação – 

estruturar os efeitos que a inserção da cláusula compromissória no título executivo pode gerar 

tanto no processo judicial, quanto no processo arbitral.  

 

4.1 A INSERÇÃO DE CLAÚSULA COMPROMISSÓRIA EM TÍTULOS 

EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS 

Conforme o §1º do art. 4 da Lei de Arbitragem, a cláusula compromissória será inserida 

em contratos ou em documentos em apartados que lhe façam a referência.  

Se por um lado, a cláusula compromissória deve ser inserida em instrumentos contratuais. 

Por outro, são justamente esses contratos, o grande representante dos documentos que se 
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enquadram na qualidade de título extrajudicial. Assim, pode-se inferir que a inserção da 

cláusula compromissória em títulos executivos é verdadeiro acontecimento rotineiro. 

Além disso, há uma grande gama186 de possibilidade instrumentos contratuais que possam 

a configurar a qualidade de título executivo. Isso porque, o catálogo de títulos executivos 

extrajudiciais, previsto no art. 784 do CPC, é bem extenso e dá margem a inúmeras 

possibilidades.  

Na prática, o compromisso arbitral é preterido pela escolha da cláusula compromissória. 

Esta última representa a maioria esmagadora quanto a escolha da forma de convencionar a 

arbitragem como método resolutivo de conflito187.   

Portanto, a inserção da cláusula compromissória se dá em um cenário de conjugação das 

seguintes variáveis: (i) grande volume de transações econômicas representadas por meio de 

instrumentos contratuais que configuram também títulos executivos extrajudiciais; (ii) a 

vigência de grande variedade de títulos executivos extrajudiciais no ordenamento brasileiro e 

(iii) a cláusula compromissória é a espécie de convenção de arbitragem mais usada na jurisdição 

brasileira. 

 Situação, de fácil visualização, da hipótese estudada, é aquela em que há inclusão da 

cláusula compromissória em contrato que tenha a assinatura de duas testemunhas, de maneira 

a enquadra-se na qualidade de título executivo extrajudicial, conforme previsto no inciso III, 

do artigo 784, do CPC. Assim, se nesse instrumento houver a existência de débito certo, líquido 

e exigível, como se costumar haver em um instrumento de confissão de dívida, o credor pode 

valer-se da ação de execução de título extrajudicial para obter seu crédito. 

Outro bom exemplo do cenário apontado, é o disposto pela Nova Lei do Agro (Lei 13.986 

e 2020), que expandiu o acesso dos produtores a modalidades de financiamento no agronegócio. 

Foram instituídas pela lei a emissão de Certificado de Recebíveis Agrícolas (CRA), bem como 

outras medidas de facilitação e incentivos de financiamento, como o destinado para a 

 

186 Questão já exposta no tópico sobre título executivo extrajudicial, (Ver 2.4). Nesse sentido, também, a Ministra 
Nancy Andrighi destaca, em seu voto, sobre a relação entre cláusula compromissória e título executivo: “Por outro 
lado, deve-se observar que o sistema legal brasileiro revela a peculiaridade de admitir uma vasta gama de títulos 
executivos aptos a iniciar um juízo de execução forcada, de satisfação sem prévia cognição” (BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. Recurso Especial 944.917/SP. Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 18.09.2008 
187 Nesse sentido, informa-se: “a prática confirma que 80% dos processos arbitrais são instaurados em função do 
pacto prévio, daí a importância dada à essa cláusula, cuja redação deve ser a mais precisa e, preferencialmente, 
completa possível” (MARTINS, Pedro Batista. Cláusula Compromissória. In: MARTINS, Pedro Batista; LEMES, 
Selma M. Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto (Coord.). Aspectos Fundamentais da Lei de Arbitragem. Rio 
de Janeiro: Forense, 1999, p. 216). 
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construção de armazéns. Ocorre que os títulos de financiamento do agronegócio são verdadeiros 

títulos executivos extrajudiciais, os quais, hoje, há claro incentivo para a inclusão de cláusula 

compromissória nesses títulos188. Esse exemplo confirma a hipótese de pluralidade de títulos 

extrajudiciais, cujas transações inscritas têm a formatação adequada para comportar a 

arbitragem como método de resolução de conflito189. 

Diante de todo esse quadro exposto, de como se dá a inserção da cláusula arbitral em 

título executivo; questiona-se se a cláusula compromissória, ao expressar seu efeito negativo, 

seria causa inibitória da jurisdição estatal na execução civil. 

O entendimento que prevalece é que a inserção da cláusula compromissória no título não 

desnatura sua eficácia executiva190. Isso porque, são efeitos jurídicos diversos (e compatíveis 

entre si) que determinado documento pode expressar. Exatamente é essa a conclusão a qual o 

STJ191 chegou, conforme será melhor abordado no tópico seguinte. Ou, nas palavras de Cândido 

Rangel Dinamarco:  

A convenção de arbitragem, que impede a tutela jurisdicional cognitiva por 
via judicial (art. 267, inc. VII, do CPC [...], não é impeditiva da execução 
forcada, porque os árbitros jamais podem ser investidos do poder de executar; 
existindo um título executivo extrajudicial, é lícito instaurar o processo 

 

188 Para compreensão da inserção de cláusula compromissórias em títulos do agronegócio conferir: REIS, Marcos 
Hokumura. Títulos de financiamento do agronegócio e cláusula arbitral: coexistência pacífica e benéfica. In: REIS, 
Marcos Hokumura (Coord.). Arbitragem no agronegócio. São Paulo: Verbetim, 2018. p. 151-157.  
189  O agronegócio no Brasil, está inserido em um contexto em que seus players são verdadeiros especialistas, 
conhecedores da área que atuam, experientes e se utilizam de sofisticadas transações comerciais, razão pela qual 
a arbitragem vem sendo uma das formas mais adequadas para tratar dos conflitos comerciais que decorrem desse 
espaço negocial. Inclusive, já existe instituição arbitral especializada no agronegócio como “Câmara de 
Arbitragem e Mediação do Agronegócio” (CAMAGRO). 
190 ABDALLA, Letícia Barbosa e Silva. Execução de titulo extrajudicial. Existência de cláusula compromissória. 
Exceção de pré-executividade. Revista de Arbitragem e Mediação, n. 15, out-dez, 2007, p.222; LEÃO, Fernanda 
de Gouvêa. Arbitragem e execução. Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo. São Paulo, 2012, p. 109-110. No mesmo sentido, Carmona explica: “convém chamar a atenção para 
o fato de que pode causar algum mal-estar a existência de cláusula compromissória em título executivo 
extrajudicial. Não há, porém, incongruência alguma entre a existência de um título executivo e a possibilidade de 
arbitragem, mas a correlação entre os temas deve ser bem compreendida: se houver alguma dúvida sobre o título 
(ou sobre as obrigações ali consignadas), tal crise de certeza deve ser dirimida pela via arbitral; mas se houver 
inadimplemento, o credor socorrer-se-á desde logo da via judicial, propondo demanda de execução, sem que haja 
espaço para arbitragem” (CARMONA, Carlos Alberto. Considerações sobre a cláusula compromissória e a eleição 
de foro. In: LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro Batista (Coord.). 
Arbitragem: estudos em homenagem ao Prof. Guido Fernando da Silva Soares, in memoriam. São Paulo: 
Atlas, 2007, p. 43). 
191 Em trecho da ementa do caso paradigmático sobre o assunto no STJ: “Deve-se admitir que a cláusula 
compromissória possa conviver com a natureza executiva do título. Não se exige que todas as controvérsias 
oriundas de um contrato sejam submetidas à solução arbitral. Ademais, não é razoável exigir que o credor seja 
obrigado a iniciar uma arbitragem para obter juízo de certeza sobre uma confissão de divida que, no seu entender, 
já́ consta do título executivo. Além disso, é certo que o árbitro não tem poder coercitivo direto, não podendo impor, 
contra a vontade do devedor, restrições a seu patrimônio, como a penhora, e nem execução forcada de seus bens” 
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 944.917/SP. Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira 
Turma, j. em 18.09.2008).  
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executivo perante a Justiça estadual apesar da existência da convenção de 
arbitragem, porque do contrário a eficácia do título seria reduzida a nada.192 

Ou seja, embora haja determinação de que em caso de conflito as partes estarão obrigadas 

a submeter a demanda ao juízo arbitral, se houver dívida certa, líquida e exigível, a obrigação 

também poderá ser executada no juízo estatal.  

Mesmo que, à primeira vista, pareça contraditório, já que o efeito negativo da cláusula 

compromissória estará vigorando, e termine por excluir o judiciário da apreciação da demanda, 

há fundamento idôneo para tal entendimento, embasado em três principais premissas. 

A primeira premissa está centrada no fato de que, quanto aos atos executivos, o árbitro 

não possuiria competência para determiná-los193. Isto é, não haveria desrespeito à jurisdição do 

juízo arbitral ou a escolha das partes pela arbitragem, já que o poder de executio não se encontra 

dentro dos poderes do árbitro. Portanto, não há que se falar em incompatibilidade, sendo forçoso 

concluir pela convivência harmônica do efeito negativo da cláusula compromissória com força 

executiva título. 

Já a segunda premissa se infere da expressa previsão legal instituída no art. 784, § 1º, do 

CPC: “[a] propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe 

o credor de promover-lhe a execução”. A partir da referida leitura, a arbitragem pode ser 

comparada a qualquer ação de conhecimento, que tem por discussão de fundo a mesma relação 

de direito material que está inscrita no título executado194. Vale relembrar que são essas ações 

as chamadas “defesas heterotópicas”. 

A terceira premissa é estabelecida com base no posicionamento de Dinamarco, conforme 

citado acima, segundo o qual, embora haja convenção de arbitragem, deve-se prezar por 

intepretação sistemática, de forma a não esvaziar a eficácia executiva do título. Assim, tendo 

como baliza o princípio da eficiência e da duração razoável do processo e “a adoção da via que 

 

192 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. vol. IV. São Paulo: Malheiros, 
2004, p. 83. 
193 Nesse sentido, Humberto Theodoro Junior se posiciona: "se o contrato configura, por si só, e por suas garantias, 
um título executivo extrajudicial, o credor não fica inibido de executá-lo judicialmente, mesmo existindo 
convenção de arbitragem. É que não se insere nos poderes dos árbitros a atividade executiva, mas apenas a de 
acertamento. Assim, não se pode exigir que todas as controvérsias oriundas de um contrato sejam submetidas à 
solução arbitral, se, como no caso da execução, a via da arbitragem se revela impotente” (THEODORO JÚNIOR, 
Humberto. Processo de execução e cumprimento da sentença. São Paulo: Universitária de Direito, 2014, p. 
146). 
194 LEÃO, Fernanda de Gouvêa. Op.cit., p. 111. 
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atenda, de forma mais rápida pela especificidade do caso, a tutela jurídica pretendida”195, 

impõe-se a compatibilidade entre arbitragem e execução civil. 

Portanto, em resposta ao questionamento feito incialmente, a cláusula compromissória, 

mesmo expressando seu efeito negativo, não é causa inibitória da jurisdição estatal na execução 

civil. 

 

4.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA JURISPRUDÊNCIAL 

Há farta jurisprudência sobre aspectos do tema aqui abordado. Assim, é fundamental 

construir um breve panorama com a abordagem dada nos principais julgamentos, ressaltando o 

que restou consolidado nos tribunais. Quando visualizado qual é a tendência jurisprudencial, 

poder-se-á questionar se os paradigmas firmados ainda se sustentam.  

Em 2006, a Apelação Cível 2006.001.26956, de relatoria do Desembargador Luís Felipe 

Salomão196, recebeu destaque por abordar o tema no âmbito dos Tribunais de Justiça197. Trata-

se de recurso promovido pelo exequente que objetiva anular a sentença e dar prosseguimento a 

execução. Em termos gerais, o executado apresentou em sede de exceção de pré-executividade 

a objeção da cláusula compromissória, que, para ele, impediria a continuidade da execução. Na 

sentença, o juízo de primeiro grau entendeu pela inexequibilidade do título, já que análise do 

contrato e das obrigações inscritas nele demandaria dilação probatória para aferição do preço. 

Mesmo o juiz de primeiro grau não se pronunciando quanto a objeção da cláusula 

compromissória, o Tribunal discutiu a controvérsia por entender que se tratava de questão de 

ordem pública. Nesse sentido, decidiu que a cláusula compromissória não se aplica a execução 

diante da ausência de “coercitividade” da tutela arbitral. O recurso do exequente foi acolhido e 

a execução prosseguiu. 

Em 2007, a temática da interseção entre execução e procedimento arbitral foi enfrentada   

pela primeira vez no Superior Tribunal de Justiça, quando a Ministra Nancy Andrighi apreciou 

 

195 FERREIRA, Marcus Vinícius Vita. Da convenção arbitral e a execução do título executivo extrajudicial: 
considerações acerca do julgamento do REsp 1.373.710/MG. Revista de Arbitragem e Mediação. vol. 46. Ano 
12. P. 427-436. São Paulo: RT, jul-set. 2015, p. 435-436. 
196 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação Cível 2006.001. 26956. Rel. Des. Luís Felipe 
Salomão, Sexta Câmara Cível, j. 05.09.2006. 
197 Essa decisão é comentada por: ABDALLA, Letícia Barbosa e Silva. Execução de titulo extrajudicial. Existência 
de cláusula compromissória. Exceção de pré-executividade. Revista de Arbitragem e Mediação, n. 15, out-dez, 
2007, p.222 
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liminar na Medida Cautelar 13.274/SP198. A decisão teve como questão principal a discussão 

acerca da suspensão, ou não, do processo de execução quando processo arbitral em curso. Nesse 

sentido tem-se a ementa: 

Processo Civil. Medida Cautelar. Atribuição de efeito suspensivo a recurso 
especial. Contrato de compra e venda de ações de companhia. Estipulação de 
preço variável e inclusão de cláusula arbitral. Ausência de pagamento do preço 
variável, pela alegação, da compradora, de que as condições para tanto não se 
implementaram. Propositura, pela credora, de ação de execução. Instauração, 
pela devedora, de procedimento arbitral. Suspensão da execução. É 
competente para decidir as questões de mérito relativas à contrato com 
cláusula arbitral, a câmara pelas partes para fazê-lo. Tal competência não é 
retirada dos árbitros pela circunstância de uma das partes ter promovido, antes 
de instaurada a arbitragem, a execução extrajudicial do débito, perante juiz 
togado. Tendo em vista a competência da câmara arbitral, não é cabível a 
oposição, pela devedora, de embargos à execução do débito apurado em 
contrato. Tais embargos teriam o mesmo objeto do procedimento arbitral, e o 
juízo da execução não seria competente para conhecer das questões nele 
versadas. A câmara é compete para decidir a respeito de sua própria 
competência, para a causa, conforme o princípio da Kompetenz-Kompetenz 
que informa o procedimento arbitral. Precedente. Estabelecida, pela câmara 
arbitral, sua competência para decidir a questão, a pendência do procedimento 
equivale à propositura de ação declaratória para a discussão das questões 
relacionadas ao contrato. Assim, após a penhora, o juízo da execução deve 
suspender seu curso, como o faria se embargos do devedor tivessem sido 
opostos. Precedentes. Medida liminar deferida. 

Embora a medida tenha sido julgada monocraticamente, e posteriormente, tenha sido 

revogada199; o julgamento foi muito importante por ter inaugurado o debate na Corte Superior 

e por ter fomentado discussão doutrinária200. Nessa linha, Bernardo Lima comenta: 

Embora o exequente argumentasse que, uma vez instaurado processo de 
execução, já não competia ao tribunal arbitral apreciação das questões 
relacionadas ao contrato documentado no título, o STJ construiu 
posicionamento diverso. Atribuiu à demanda ajuizada perante o tribunal 
arbitral eficácia de embargos do executado, porque “A hipótese é de todo 
equivalente àquelas em que já uma ação declaratória em trâmite, e a posterior 

 

198 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Medida Cautelar 13.274/SP. Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira 
Turma, j. em 13.09.2007. 
199 A decisão foi tomada em caráter liminar e a revogação se deu pelo trânsito em julgado do acórdão que julgou 
agravo de instrumento em recurso especial. 
200 Nesse sentido: “O Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, ao apreciar uma medida cautelar em que 
foi requerido efeito suspensivo a recurso especial, concedeu liminar para determinar a suspensão de uma ação de 
execução depois de feita a penhora a fim de que a questão fosse dirimida pelo tribunal arbitral, entendo não ser 
cabível a oposição de embargos” (ABDALLA, Letícia Barbosa e Silva. Execução de titulo extrajudicial. Existência 
de cláusula compromissória. Exceção de pré-executividade. Revista de Arbitragem e Mediação, n. 15, out-dez, 
2007, p.224). 
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propositura de ação de execução para cobrança do débito discutido”. Com 
acerto laborou o STJ no caso201. 

De outro lado, a decisão, também, foi criticada:  

A Excelentíssima Ministra fundamenta a sua decisão em jurisprudência 
sedimentada da Corte, no sentido de ser possível atribuir-se à ação declaratória 
autônoma o mesmo efeito atribuído aos embargos à execução. A ilustre 
julgadora, no entanto, equivoca-se ao não analisar os requisitos para que seja 
deferida a cautelar postulada, tratando a sua concessão como sendo obrigatória 
no presente caso202 

De fato, a decisão possui pontos inconsistentes. No ano da decisão já vigorava as 

mudanças no processo executivo, implantadas pela Lei 11.382/2006, que retirou o efeito 

suspensivo automático dos embargos, de modo que o procedimento arbitral não poderia ser 

visto com os mesmos efeitos da oposição de embargos e a concessão de efeito suspensivo só 

seria cabível se configurados os requisitos legais (os mesmos do regime das tutelas provisórias). 

Em 2008, no Recurso Especial 944.917/SP203, a Min. Nancy Andrighi apresentou sólidos 

argumentos e a jurisprudência do STJ parece ter amadurecido no estudo da temática ao se 

pronunciar, em específico, sobre a exequibilidade do contrato que contém cláusula 

compromissória. Mesmo o recurso não sendo conhecido pela relatora, a decisão abordou 

questões essenciais sobre o tema.  

Nesse caso, as partes haviam celebrado acordo de aquisição de controle com cláusula 

compromissória; cujo preço restou repactuado no aditivo. O aditivo tratava-se de verdadeira 

confissão de dívida e se enquadrava na qualidade de título executivo. Os credores instauraram 

procedimento arbitral com o intuito receber um julgamento sobre questões controversas ao 

aludido contrato. Paralelamente à arbitragem, os credores deflagraram ação executiva com base 

em título extrajudicial no judiciário, lastreada no aditivo (confissão de dívida), em razão do 

inadimplemento da empresa devedora. Diante desse fato, a empresa devedora arguiu, em sede 

exceção de pré-executividade, que o início da arbitragem impediria a execução do contrato. 

 

201 LIMA, Bernardo Silva de. Cognição de mérito no procedimento executivo e a arbitragem: uma proposta de 
compatibilidade. In: DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro; BASTOS, Antonio Adonias (coord.). 
Execução e cautelar: Estudos em homenagem a José da Moura Rocha. Salvador: JusPodivm, 2012, p. 106-107. 
202 TIMM, Luciano Benetti; LIMA, Felipe Esbroglio de Barros. Dos efeitos da convenção de arbitragem no 
processo de execução. Revista de Arbitragem e Mediação, v. 31. São Paulo: RT, out-dez. 2011 
203 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 944.917/SP. Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira 
Turma, j. em 18.09.2008. 
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 Já em sede de julgamento do recurso especial, a Ministra Nancy Andrighi ao enfrentar a 

questão da compatibilidade da arbitragem com a natureza executiva do título, manifestou-se da 

seguinte forma em seu voto: 

deve-se admitir que a cláusula compromissória possa conviver com a natureza 
executiva do título. Em primeiro lugar porque não se exige que todas as 
controvérsias oriundas de um contrato sejam submetidas à solução arbitral. O 
que equivale a admitir que algumas questões se sujeitem à arbitragem e outras 
não. Ademais, não é razoável exigir que o credor seja obrigado a iniciar uma 
arbitragem para obter juízo de certeza sobre uma confissão de dívida que, no 
seu entender, já́ consta do título executivo. A efetividade dos direitos, 
princípio que sustenta o Estado Democrático, exige a simplificação das 
formas, bastando realmente iniciar a execução forçada. Além disso, é certo 
que o árbitro não tem poder coercitivo direto, não podendo impor, contra a 
vontade do devedor, restrições a seu patrimônio, como a penhora, e nem 
execução forcada de seus bens204.  

 
Já em 2015, no Recurso Especial 1.373.710/MG205, a temática reacendeu no STJ, que 

pareceu ter consolidado seu posicionamento quanto a possibilidade de execução de título que 

contenha cláusula compromissória. Também se posicionou a corte, de forma breve, sobre a 

possibilidade de oposição de embargos à execução206. 

Mas foi 2016, no Recurso Especial 1.465.535/SP, com decisão paradigmática, que a Corte 

estabeleceu posição sobre a competência de julgamento dos embargos à execução de processo 

executivo lastreado em título com cláusula compromissória. Em parte da ementa é possível 

perceber a posição da corte de forma clara: 

1. A cláusula arbitral, uma vez contratada pelas partes, goza de força 
vinculante e caráter obrigatório, definindo ao juízo arbitral eleito a 
competência para dirimir os litígios relativos aos direitos patrimoniais acerca 
dos quais os litigantes possam dispor, derrogando-se a jurisdição estatal. 2. No 
processo de execução, a convenção arbitral não exclui a apreciação do 
magistrado togado, haja vista que os árbitros não são investidos do poder de 
império estatal à prática de atos executivos, não tendo poder coercitivo direto. 
3. Os embargos do devedor constituem o meio de defesa típico do executado 
nas execuções fundadas em título executivo extrajudicial, sendo verdadeira 
ação autônoma de conhecimento vinculada à execução, com ampla cognição, 

 

204 Trecho da página 5 do voto da Ministra (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 944.917/SP. 
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 18.09.2008). 
205 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.373.710/MG. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas 
Cueva, Terceira Turma, j. em 07.04.2015. 
206Em voto do relator: “[p]or fim, é certo que a oposição de embargos do devedor por si só não afasta a 
executividade do título extrajudicial simplesmente por ter sido conduzida a matéria ao órgão jurisdicional estatal, 
motivo pelo qual as instâncias ordinárias devem examinar as alegações dos embargantes quanto aos demais 
aspectos da impugnação” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.373.710/MG. Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 07.04.2015) 
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cabendo ao juízo estatal a competência absoluta (funcional) para julgamento. 
4. Na execução lastreada em contrato com cláusula arbitral haverá́ limitação 
material do seu objeto de apreciação pelo magistrado. O Juízo estatal não terá́ 
competência para resolver as controvérsias que digam respeito ao mérito dos 
embargos, as questões atinentes ao título ou obrigações ali consignadas 
(existência, constituição ou extinção do crédito), as matérias que foram eleitas 
para serem solucionadas pela instância arbitral (kompetenz e kompetenz), que 
deverão ser dirimidas pela via arbitral. 5. A exceção de convenção de 
arbitragem levará a que o juízo estatal, ao apreciar os embargos do devedor, 
se limite a apreciação de questões formais do título ou atinentes aos atos 
executivos (v.g., irregularidade da penhora, da avaliação, da alienação) ou 
ainda as relacionadas a direitos patrimoniais indisponíveis, devendo, no que 
sobejar, simplesmente extinguir a ação sem resolução do mérito. 6. Na 
hipótese, o devedor opôs embargos à execução suscitando, além da cláusula 
arbitral, dúvidas quanto à constituição do próprio crédito previsto no título 
executivo extrajudicial, arguindo a inexistência da dívida pelo 
descumprimento justificado do contrato. Destarte, deve-se reconhecer a 
derrogação do juízo togado para apreciar a referida pretensão, com a extinção 
do feito, podendo o recorrido instaurar procedimento arbitral próprio para 
tanto207.  

O que se depreende do acórdão, é que o critério adotado é o da cisão da competência para 

o julgamento os embargos à execução. O Juiz togado será competente para o julgamento das 

questões processuais da execução e o árbitro as questões do direito material. Assim, em razão 

da escolha das partes pela via arbitral limitar o que pode ser conhecido pelo juiz estatal, decidiu-

se, então, pela repartição de competências.  

 No Recursos Especial 1.864.686/SP, recentemente julgado, em outubro de 2020, o STJ208 

decidiu de mesma forma e consolidou seu posicionamento quanto a repartição de competência 

em razão da matéria alegada. Mas a discussão neste caso foi baseada nas questões alegada em 

sede exceção de pré-executividade, ao invés da via dos embargos executivos. O executado 

alegou ausência de título, pois a obrigação não era certa, líquida e exigível, por isso a Corte 

entendeu: “[p]orque os argumentos trazidos na exceção de pré-executividade dizem respeito ao 

próprio mérito do título executivo em que inserida a cláusula compromissória, deve ser ela 

rejeitada, com a imediata suspensão da execução até final decisão proferida no juízo arbitral”.  

Conclui-se que três principais aspectos foram objeto de decisão dos tribunais nacionais: 

i) quanto a compatibilidade do efeito negativo da convenção arbitral e a exequibilidade do 

 

207 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.465.535/SP. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta 
Turma, j. em 21.06.2016. 
208BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.864.686/SP. Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira 
Turma, j. em 13.10.2020. 
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título; ii) quanto a competência bifurcada para o julgamento dos embargos iii) quanto a 

atribuição, ou não, do efeito suspensivo dos embargos à execução.  

 

4.3 OS EFEITOS DA INSERÇÃO DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA EM TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

Se em um primeiro momento foi feita a análise sobre em quais circunstâncias se dá a 

inserção da cláusula compromissória, agora, passa-se à análise dos possíveis efeitos que essa 

inclusão pode gerar no processo executivo e no processo arbitral. 

Em termos gerais, sobre a inserção da cláusula compromissória no título executivo 

extrajudicial, chegou-se à conclusão de que há compatibilidade entre a natureza executiva do 

documento e a opção das partes pelo juízo arbitral. Sob essa perspectiva, há clara identificação 

de uma relação entre duas demandas. Nesse sentido, a “pactuação de convenção de arbitragem 

possui força vinculante, mas não afasta, em definitivo, a jurisdição estatal, pois é perfeitamente 

admissível a convivência harmônica das duas jurisdições, desde que respeitada as competências 

correspondente”209. Por isso, em primeiro lugar, é imperioso delimitar quais são os limites de 

competência de cada julgador. Para somente depois estudar, de fato, como dar-se-á a interação 

entre as demandas, com o estudo de conexão, litispendência, coisa julgada e, por último, a 

hipótese de suspensão do processo executivo. 

A análise dar-se-á a partir de uma interpretação sistêmica de institutos processuais como 

a repartição de competência; a coisa julgada; a litispendência e a conexão. A finalidade dessa 

análise é a entrega da prestação jurisdicional mais justa, em que há preocupação com a 

segurança jurídica e a eliminação do risco de decisões conflitantes. Assim, é também a busca 

pela legitimação e eficiência do procedimento arbitral. 

 

4.3.1 Limite da cognição do juiz na execução e do árbitro  

“O árbitro, vale dizer, não divide, em regra, sua jurisdição, ao mesmo tempo, com o Poder 

Judiciário, de tal sorte que não se faz necessário promover uma delimitação de funções, isto é, 

 

209 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.733.685/SP. Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, 
j. em 06.11.2018. 
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não há que se determinar qual é a medida ou quantidade de jurisdição a ser exercida”210. Ocorre 

que, as circunstâncias que rodeiam a execução de título extrajudicial com cláusula 

compromissória tratam-se de verdadeira exceção.  

A doutrina, ao abordar a delimitação de competência em hipóteses em que o título 

executivo possui cláusula compromissória, adota duas posturas: (i) nega-se ou ignora-se a 

atividade cognitiva realizada pelo juiz em sede de execução e (ii) quando trata-se da 

competência de julgamento dos embargos à execução, utiliza, exclusivamente, como como 

critério de delimitação dessa competência o tipo de questão que é arguida, não fazendo 

referência à modalidade de cognição desempenhada. 

Nesse sentido, Fernanda Leão, ao se posicionar, atribui eficácia abstrata ao título e 

termina por desprezar a necessária cognição sobre o direito material realizada em sede de 

execução civil: 

Para a análise dessa questão, faz-se necessária inevitavelmente uma reflexão 
acerca de qual será a abrangência da matéria a ser deduzida nos embargos do 
devedor, isto é, se sua insurgência será adstrita à matéria de ordem processual, 
de mérito, ou ambas. Considerando a eficácia abstrata do título executivo 
e o fato de que não se poderá discutir dentro do processo executivo a 
existência do direito material que lhe serviu de base, tal defesa deverá ser 
feita mediante a propositura de ação cognitiva, distinta da ação de execução 
(grifo nosso)211.  

 

Na mesma linha de raciocínio, Carmona se posiciona sobre divisão da competência: 

Mas, proposta a demanda executiva, o que fazer com os embargos à execução 
que o devedor poderá́ manejar? Parece razoável deduzir que, havendo cláusula 
compromissória – e tratando os embargos de matéria de fundo (validade, 
eficácia e extensão do título executivo) -, caberá́ levar tais questões aos 
árbitros, tocando ao juiz togado apenas o julgamento de embargos que tratem 
de questões processuais212. 

 

210 RAMOS, Caio Pazinato Gregório. Controle da jurisdição do árbitro pelo Poder Judiciário antes da 
sentença arbitral no direito brasileiro. Dissertação de mestrado apresentada à Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo. São Paulo, 2019, p. 34 
211 LEÃO, Fernanda de Gouvêa. Arbitragem e execução. Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2012, p. 111. 
212 CARMONA, Carlos Alberto. Considerações sobre a cláusula compromissória e a eleição de foro. In: LEMES, 
Selma Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro Batista (Coord.). Arbitragem: estudos em 
homenagem ao Prof. Guido Fernando da Silva Soares, in memoriam. São Paulo: Atlas, 2007, p. 43 



 
 

 

80 

Essa abordagem do assunto é dada de forma homogênea pela doutrina213 e 

jurisprudência214.  O tema foi objeto de debates na I Jornada de Prevenção e Solução 

Extrajudicial de Litígios do Conselho da Justiça Federal, que resultou na aprovação do 

Enunciado 12: "A existência de cláusula compromissória não obsta a execução de título 

executivo extrajudicial, reservando-se à arbitragem o julgamento das matérias previstas no art. 

917, incs. I e VI, do CPC/2015".  

Ocorre que, diante das premissas estabelecidas ao longo deste trabalho, a escolha de tais 

critérios não se sustenta. Todo o primeiro capítulo teve como objetivo demonstrar que a 

execução não se realiza a partir da atividade meramente mecânica do juiz. Confirmou-se que a 

atividade do magistrado no exercício da tutela executiva sempre tem os olhos voltados para a 

relação de direito material estabelecidas entre as partes. Por conseguinte, constatada a existência 

de cognição sobre a relação de direito material.  

Estabeleceu-se, como premissa, também, que o bem da vida – pedido mediato – é o 

mesmo discutido em ação de conhecimento e em execução fundada na mesma obrigação 

inscrita no título215. E ao fim, reconheceu-se que a técnica processual que domina a execução 

civil é a da cognição sumária com a postergação do contraditório. 

Todo esse raciocínio colide diretamente com a posição de que o limitador de competência 

esteja fundado exclusivamente na identificação das matérias alegadas. Admitir tal posição é 

admitir que o juiz da execução não realiza cognição ou, pior, que não poderia haver cognição 

sobre a relação jurídica de direito material quando fosse incluída cláusula compromissória. 

 

213 ABDALLA, Letícia Barbosa e Silva. Execução de titulo extrajudicial. Existência de cláusula compromissória. 
Exceção de pré-executividade. Revista de Arbitragem e Mediação, n. 15, out-dez, 2007, p.224; TIMM, Luciano 
Benetti; LIMA, Felipe Esbroglio de Barros. Dos efeitos da convenção de arbitragem no processo de execução. 
Revista de Arbitragem e Mediação, v. 31. São Paulo: RT, out-dez. 2011, p.23-24; ARAÚJO, Luciano Vianna. 
Competência para julgar embargos à execução cujo o título executivo extrajudicial consiste num contrato com 
cláusula compromissória. Revista de Processo, vol. 272. ano 42. p. 189-211. São Paulo: RT, maio 2017, p. 205-
207; e REIS, Marcos Hokumura. Títulos de financiamento do agronegócio e cláusula arbitral: coexistência pacífica 
e benéfica. In: REIS, Marcos Hokumura (Coord.). Arbitragem no agronegócio. São Paulo: Verbetim, 2018. p. 
151-157.  
214 Conforme exposto, foi esse o posicionamento do STJ (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso 
Especial 1.465.535/SP. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 21.06.2016). 
215 “Há evidentemente pretensão a um bem da vida emergente de uma situação jurídica de direito material retratada 
no título. Sob esse prisma, o objeto litigioso da demanda de execução de título extrajudicial não difere do objeto 
litigioso da demanda cognitiva; por meio de ambas o sujeito que se afirmar lesado postula a satisfação de um 
interesse mediante um fazer, não fazer, dar coisa ou pagar quantia, em razão de ato ou fato ocorrido no plano 
concreto” (SICA; Heitor Vitor Mendonça. Cognição do juiz na execução civil. 1 ed. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2017, p 132-133). Ver também 2.3.2 Supra. 
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Não há como conceber que, diante da execução de um contrato, o juiz não exercerá 

cognição sobre aspectos da relação material. Ou mesmo, é inconcebível crer que em caso de 

cognição na execução, essa se daria de mesma forma diante todos os títulos que lastreiam a 

execução. Ou seja, a cognição realizada pelo juiz na execução de um contrato bilateral não tem 

a mesma extensão que na execução de título de crédito não causal. 

Nesse sentido, é fundamental perceber que o cenário instaurado consiste em dois lados 

da mesma moeda. De um lado, tem-se que o árbitro não possui poderes executivos e é o juízo 

competente para julgar demanda que discute a relação de direito material por meio de cognição 

exauriente. De outro, tem-se que o juiz togado possui poderes executivos e que para 

concretização desses atos executivos, precisa fazer, necessariamente, cognição sobre aspectos 

da relação de direito material. Assim, propõe-se que o elo capaz de selar esses dois lados da 

moeda é a identificação da realização de cognição sumária pelo juiz da execução civil. 

É primordial perceber que o critério de competência não pode ser baseado apenas na 

matéria sujeita à cognição; mas sim de como essa cognição pode ser exercida por cada 

jurisdição, respeitando suas finalidades e características. Portanto, o critério cognitivo adequado 

para a realização do controle de competência do juiz e do árbitro é a identificação da cognição 

sumária e exauriente. 

Esse critério pode ser confirmado até mesmo a partir de estruturas processuais em vigor 

no ordenamento. Isto é, a aplicação dessa solução já se apresentou como delimitadora da 

competência do juiz e do árbitro para outras hipóteses216. Então, tomando por base a 

circunstância da concessão de tutela provisória e o sistema arbitral, passa-se a construir um 

paralelo que corrobora o raciocínio proposto. 

Primeiramente, importa recordar que a técnica processual desenvolvida em sede de 

execução é muito semelhante à técnica empregada na tutela provisória. Nesse sentido, Heitor 

Sica elucida: 

[a]ssim posta a questão, convém examinar as semelhanças entre a técnica da 
tutela provisória e da execução de título extrajudicial: ambas se baseiam 

 

216 Dentro dessa organização de ideias, o critério do “tipo de cognição” realizada pelo árbitro e pelo juiz já era vem 
sendo usado como parâmetro para resolver as questões em que os dois sistemas se encontram. Dinamarco ao 
abordar o controle do juiz estatal sobre a válidade da cláusula compromissória determina: “[s]uscitada 
oportunamente em juízo a preliminar de arbitragem (CPC, art. 301, inc. IX), competirá ao juiz togado decidir a 
esse respeito mediante uma cognição sumária ao cabo da qual somente se pronunciará sobre a existência ou 
inexistência da convenção, sobre seus limites subjetivos e objetivos e sobre sua eventual nulidade absoluta, 
manifesta e cognoscível independentemente de uma instrução aprofundada” (DINAMARCO, Cândido Rangel. A 
Arbitragem na Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 73-74). 
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em cognição sumária inicial acerca da relação jurídica de direito material 
e postergam o exercício de cognição exauriente (tratando-se de tutela de 
urgência satisfativa, o exercício da cognição é meramente facultativo, a 
depender da iniciativa do demandado, via recurso, para evitara estabilização, 
nos termos do art. 304, tal como na execução de título extrajudicial, em que, 
ao menos, em princípio, a cognição exauriente também depende de 
provocação do executado, via embargos à execução)(grifo adicionado)217. 

Nesse sentido, há regramento expresso sobre como se dá a relação entre a tutela provisória 

e a arbitragem. Com a Reforma da Lei de Arbitragem, o Capítulo IV-A foi inserido na Lei 

9.307/96, em que dispõe, no artigo art. 22-A, que “[a]ntes de instituída a arbitragem, as partes 

poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência” e, no 

art. 22-B, que “[i]nstituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a 

medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário”.  

Quando fica determinado que o árbitro pode revoga, modificar e manter a decisão do juiz 

estatal, é porque aquela decisão foi tomada por meio de cognição sumária. Ou seja, não houve 

formação de coisa julgada capaz de obstaculizar a revisitação da questão pelo árbitro. Nesse 

passo, o exercício de cognição sumária pelo juiz, em sede de tutela provisória, já é reconhecido 

pela doutrina arbitralista218. 

Conclui-se que a identificação da cognição sumária e exauriente é critério válido para 

delimitar a competência do árbitro e do juiz. 

Entretanto, deve-se ter cautela, para não se aplicar a referida conclusão 

indiscriminadamente. Isso porque, deve-se identificar, no caso concreto, quais questões da 

execução merecem, de fato, a cognição exauriente do árbitro e quais merecem cognição sumária 

do juiz. Nesse sentido, adverte Bernardo Lima: “[h]á, porém, atividades cognitivas a serem 

realizadas no curso do procedimento executivo que podem - e algumas devem – ser 

desempenhadas pelo árbitro”219. Isso seria possível na medida em que se diferencia o ato de 

decretação da atividade executiva, do ato de constrição. 

Na prática, por outro lado, é de se reconhecer que o exercício do poder de 
efetivação pelo árbitro, limitado pelas razões aqui postas, pode prejudicar o 
desenvolvimento da atividade executiva e a própria efetivação do direito à 

 

217 SICA; Heitor Vitor Mendonça. Cognição do juiz na execução civil. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2017, p.182. 
218 LEÃO, Fernanda de Gouvêa. Arbitragem e execução. Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2012, p. 116; e CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. 
5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 291. 
219LIMA, Bernardo Silva de. Cognição de mérito no procedimento executivo e a arbitragem: uma proposta de 
compatibilidade. In: DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro; BASTOS, Antonio Adonias (coord.). 
Execução e cautelar: Estudos em homenagem a José da Moura Rocha. Salvador: JusPodivm, 2012, p. 106. 
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prestação. Quando não se mostrar efetiva a imposição de multa periódica, 
cessará a competência do árbitro para determinar imposição de meios 
executivos, mostrando-se necessária a ativação do Poder Judiciário. A 
execução, iniciada no exercício da competência do tribunal arbitral, seguiria 
seu curso na Justiça comum. Assim, embora sob o regime atual o árbitro seja 
titular de poderes efetivação limitados aos termos aqui demonstrados, não se 
recomenda que o sistema atribua a ele competência para a execução, porque a 
dinamicidade do procedimento executivo exigirá a constante cooperação do 
Poder Judiciário para, entre outras medidas, expropriar patrimônio do 
executado correspondente às astreintes impostas pelo árbitro220. 

Diante disso, há de se ter prudência, sob pena de tornar o procedimento arbitral ineficaz, 

resultando em uma longa espera de cumprimento de cartas arbitrais. 

Por fim, em outra perspectiva, a cláusula compromissória inclusa em título executivo 

extrajudicial pode ser vista como verdadeira causa limitadora da cognição do juiz em sede de 

defesa do executado. De acordo com dos parâmetros estabelecidos por Heitor Sica221, a 

cognição do juiz, em regra, quando julga os embargos à execução, é ampla e exauriente, e 

quando julga a exceção de pré-executividade é ampla e exauriente secundum eventum 

probationis. Dessa forma, quando houvesse inserção de cláusula compromissória no título, 

ousa-se a se dizer que a cognição do juiz em sede de defesa do executado, passaria, 

necessariamente, para ampla e sumária tanto nos embargos à execução quanto na exceção de 

pré-executividade. Já a cognição do árbitro diante da execução passaria restritas e exauriente as 

questões da relação de direito material (delimitadas pela convenção arbitral). Não cabendo ao 

árbitro fazer juízo de valor sobre as questões processuais dos atos executivos (irregularidade da 

penhora, da avaliação, da alienação). 

Por tudo quanto exposto, pode se concluir que a medida exata dos limites de cognição do 

juiz e do árbitro é a identificação da cognição sumária e exauriente. 

 

4.3.2  Relação entre as demandas: litispendência, coisa julgada e suspensão 

Tendo em vista a proteção de uma firme segurança jurídica, tão importante para a 

diminuição do custo de transação e para devida entrega da prestação jurisdicional, se faz 

necessário estabelecer como se dá a relação entre as duas demandas.  

 

220 LIMA, Bernardo Silva de. Op.cit., p. 105-106. 
221 SICA; Heitor Vitor Mendonça. Op.cit, p. 152-153. 
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Com base na análise promovida nos tópicos anteriores, a relação de concomitância da 

execução e do procedimento arbitral possui fundamento no §1º do art.784 do CPC222. Assim, 

dentre as questões que surgem quando há relação entre as demandas, deve-se analisar se pode 

haver a configuração de litispendência, conexão e coisa julgada entre o procedimento arbitral e 

a execução promovidas com base na mesma relação jurídica de direito material223. 

No raciocínio desenvolvido por Heitor Sica haveria litispendência entre o procedimento 

executivo e arbitral224. Isso porque, como visto no primeiro capítulo, em que pese o processo 

executivo busque efetivar o direito a uma prestação e a ação de conhecimento tenha por objetivo 

ditar um juízo de certeza sobre a prestação, ambos processos estão lastreados pela mesma 

relação de direito matéria. Em outras palavras; ambos procedimentos tem por fim último a 

realização do mesmo bem da vida, ou seja, possuem o mesmo pedido mediato e a mesma causa 

de pedir remota.  

Para o autor, a identidade desses elementos do pedido e da causa de pedir são suficientes 

para configurar a identidade de objeto litigiosos entre os processos 225. Nesse sentido, para evitar 

o risco de decisão conflitantes, o processo executivo (e os seus embargos à execução) e qualquer 

ação de conhecimento são distribuídos por dependência. Não há que se falar em reunião, pois 

a tutela perseguida é distinta em cada processo. 

Como a arbitragem não faz parte da organização judiciária e não é órgão jurisdicional 

estatal, a distribuição por dependência não seria possível. Assim, a solução encontrada para em 

caso de haver risco de decisão conflitantes ou em caso de um ônus desproporcional para o 

executado, seria a suspensão da execução226. 

Ainda com relação à suspensão do processo executivo quando instaurada a arbitragem, 

mesmo que não seja um efeito automático da pendência das ações – deve ser requerido pela 

parte e comprovar os requisitos legais para a concessão (art. 919, §1º, CPC) –, acredita-se que, 

 

222 Art. 784 do CPC § 1º “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe 
o credor de promover-lhe a execução”.  
223 Heitor Sica entende que a partir do momento em que se identifica o objeto litigiosos da cognição do juiz em 
sede executiva é possível estabelecer de forma mais clara a posição da execução perante outras ações executivas 
assim como perante outros processos (SICA; Heitor Vitor Mendonça. Cognição do juiz na execução civil. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 258). 
224 Idem, p. 258-262. 
225 Idem, p 98. 
226 A suspensão da execução é recomenda por Bernardo Lima: “iniciada execução de contrato contendo cláusula 
compromissória, permanecer vinculada ao tribunal arbitral a competência para solucionar questões substanciais 
relacionadas ao contrato, em ação que terá eficácia de defesa do executado, recomendando-se a suspensão do 
processo de execução” (LIMA, Bernardo. Op.cit. p. 97). 
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de modo geral, o melhor momento para a suspensão da execução seria logo após a realização 

da penhora227. Pois, estaria assegurado o direito do credor e não causaria danos irreversíveis ao 

devedor caso não esteja assistido de razão o exequente 

Já para Pérsio Rosa, não seria caso de litispendência, mas de prejudicialidade:  

[d]este modo, é indiferente o momento em que surgiu a ação de execução, o 
fato é que a coexistência desta com o procedimento arbitral não gera uma 
relação de litispendência, mas de prejudicialidade (art. 265, IV, “a”, do CPC), 
de modo que a compatibilização dos processos deve conduzir a uma solução 
de harmonização228. 

Nesse contexto, o fenômeno da litispendência comunica-se com o da coisa julgada229. 

Conforme visto anteriormente, é possível ocorrer a formação de coisa julgada material em 

processo executivo230. Contudo, uma vez a cláusula compromissória funcione como limitadora 

da cognição do juiz da execução, impedido o juízo exauriente, não seria possível a formação de 

coisa julgada material em sede executiva. 

 

 

227. Conforme decido na Medida Cautelar 13.274/SP: “Assim, após a penhora, o juízo da execução deve suspender 
seu curso, como o faria se embargos do devedor tivessem sido opostos”. 
228 ROSA, Pérsio Thomaz Ferreira. A convenção de arbitragem e o processo de execução – aspectos processuais. 
In: BRUSCHI, Gilberto Gomes; SHIMURA, Sério (coord.). Execução civil e cumprimento de sentença, v. 3. 
São Paulo: Método, 2009, p. 603. 
229 SICA; Heitor Vitor Mendonça. Cognição do juiz na execução civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2017, p. 260. 
230 Ver supra 2.3.1. Nesse sentido: REIS, Sérgio Cabral. Cognição, mérito e coisa julgada material na execução? 
In: DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro; BASTOS, Antonio Adonias (coord.). Execução e cautelar: 
Estudos em homenagem a José da Moura Rocha. Salvador: JusPodivm, 2012. p. 594-595 
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5 CONCLUSÕES 

Este trabalho se propôs a encontrar um ponto de equilíbrio entre dois sistemas de 

resolução de conflito por sentença – arbitragem e a jurisdição estatal – quando se encontram: 

na ocasião em que houvesse cláusula compromissória inserida em título executivo extrajudicial. 

Pôde se perceber que diversos questionamentos surgem quando há essa interseção entre 

o sistema arbitral e o poder judiciário: prevalece a exequibilidade do contrato que contenha 

cláusula compromissória? A cláusula compromissória, ao expressar seu efeito negativo, seria 

causa inibitória da jurisdição estatal? Há relação de prejudicialidade entre os processos? O 

processo executivo terá que ser suspenso? Qual juízo compete o julgamento dos embargos à 

execução? 

A investigação de resposta a essas perguntas teve como fio condutor a demarcação dos 

limites de cognição do juiz e do árbitro. Isso porque, constatou-se que a análise realizada por 

cada julgador sobre o objeto litigioso do processo sob sua égide, tem repercussão direta com 

diversos aspectos processuais: a definição de competência; ocorrência de litispendência; coisa 

julgada e conexão. 

Por essa razão o primeiro capítulo se deteve ao estudo das atividades desempenhadas pelo 

juiz em sede de execução. Sobretudo, debruçou-se sob a atividade cognitiva realizada pelo 

julgador da execução civil. E chegou-se em diversas conclusões, como a de que a execução tem 

por objetivo a efetivação do direito a uma prestação. Por conseguinte, o exercício da tutela 

executiva está intimamente ligado à relação obrigacional firmada entre o exequente e o 

executado. De forma, que não há como ignorar ou desprezar a inexorável relação entre o direito 

material e o direito processual como objeto do processo executivo. 

No sentido de compreender a atividade desempenhada pelo juiz na execução civil, 

identificou-se que para a prática de qualquer ato executivo pelo julgador, necessariamente, terá 

que realizar a atividade cognitiva. Haverá, portanto, cognição na execução. Mesmo que por 

vezes implícitas, a cognição ocorrerá e sempre terá como plano de fundo a relação de direito 

material sendo analisada. Houve a identificação da existência de juízo de mérito e a 

possibilidade de ser exercida cognição exauriente, mesmo que secundum eventum probationis, 

em sede executiva, existindo a possibilidade de formação de coisa julgada sem sede executiva. 

Nesse sentido, identificou-se que o pedido mediato da tutela executiva, bem da vida, é o mesmo 

da tutela de conhecimento. Diante do quadro exposto, concluiu-se que a técnica processual 
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empregada, em regra, no procedimento executivo consiste em: exercício de cognição sumária 

com exercício de contraditório postergado. 

Com relação ao título executivo extrajudicial, identificou-se que há uma vasta gama de 

títulos extrajudiciais que existem no ordenamento brasileiro. Entendeu-se que houve um grande 

esforço dogmático por unificar os títulos extrajudiciais com os judicias, porém essa tentativa 

terminou por causar distorções como a tentativa de unificar fenômenos diversos e incompatíveis 

entre si, e por atribuir uma eficácia abstrata dos títulos de crédito a todos os títulos. 

Já no segundo capítulo, o trabalho se deve a estudar aspectos do sistema arbitral e chegou-

se à conclusão de que a arbitragem possui natureza jurisdicional e de que o árbitro possui todos 

os poderes que compõe a jurisdição excetuando-se o poder de executio. Também restou 

demonstrados em que consiste a cláusula compromissória e seus efeitos. Concluiu-se se tratar 

de negócio jurídico processual que ao expressar seu efeito negativo retira do estado a jurisdição 

para o julgamento da tutela de conhecimento. Por último foi abordado os contornos da relação 

do juiz e do árbitro que é de uma relação de cooperação. 

Por fim, no último capítulo conclui-se pela perfeita compatibilidade entre a natureza 

executiva do título e a inserção da cláusula compromissória nele, mesmo quando a cláusula 

continue a expressar o seu efeito negativo. Tendo como maior consequência da inserção da 

cláusula compromissória em um título executivo, a necessidade de delimitar os limites de 

competência e cognição do juiz e do árbitro. O critério que melhor atende a demarcação de 

competência é a identificação da cognição de exauriente e sumária. Cabendo ao juiz togado, 

em sede executiva, quando na análise da relação de direito material, exercer apenas a cognição 

sumária sobre essas questões. Nesse sentido, restou provado ser insuficiente a afirmação de que 

cabe ao árbitro as questões do processo de conhecimento e ao juízo estatal as questões da ação 

executiva, quando este último tem que fazer cognição (sumária) sobre aspectos da relação 

De forma que se concluiu que quando há inserção da cláusula compromissória em um 

título executivo, aquela é causar de limitação da cognição do juiz togado na execução do título. 

Sendo a inserção causa de litispendência entre a ação executiva e arbitral, o que poderá ensejar 

a suspensão do procedimento executivo no aguardo de decisão definitiva do árbitro sobre as 

questões da relação de direito, que podem, e devem, ser exercida por meio de cognição 

exauriente. 



 
 

 

88 

Toda a análise dos limites de cognição deve prezar pela efetividade da tutela oferecida 

pelo julgador, sem perder de vista a segurança jurídica e a interpretação sistemática dos 

institutos processuais à disposição do jurisdicionado. 
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