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Arbitragem

Efeitos da cláusula compromissária:

- Se havendo cláusula compromissária, qualquer das partes for
a juízo para dirimir o conflito, a outra poderá, em contestação,
arguir, como preliminar, a existência da cláusula.

NCPC (Lei 13.105/15), art. 337. Incumbe ao réu, antes de
discutir o mérito, alegar:

(...)
X – convenção de arbitragem;
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§ 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência
relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas
neste artigo.

§ 6º A ausência de alegação da existência de convenção de
arbitragem, na forma prevista neste Capítulo, implica
aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral.

NCPC, art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VII – acolher a alegação de existência de convenção de
arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua
competência;
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- Pode ser que a cláusula compromissária não determine a
forma como a arbitragem se fará e nem antecipe o nome dos
árbitros. Nesse caso, se as partes não chegarem a um
consenso, será necessário recorrer ao Judiciário, seguindo-se o
procedimento do art. 7º da Larb.

Lei 9.307/96, art. 7º Existindo cláusula compromissória e
havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, poderá
a parte interessada requerer a citação da outra parte para
comparecer em juízo a fim de lavrar-se o compromisso,
designando o juiz audiência especial para tal fim.
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§ 1º O autor indicará, com precisão, o objeto da arbitragem,
instruindo o pedido com o documento que contiver a cláusula
compromissória.

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

§ 3º Não concordando as partes sobre os termos do
compromisso, decidirá o juiz, após ouvir o réu, sobre seu
conteúdo, na própria audiência ou no prazo de dez dias,
respeitadas as disposições da cláusula compromissória e
atendendo ao disposto nos arts. 10 e 21, § 2º, desta Lei.
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§ 4º Se a cláusula compromissória nada dispuser sobre a
nomeação de árbitros, caberá ao juiz, ouvidas as partes,
estatuir a respeito, podendo nomear árbitro único para a
solução do litígio.

§ 5º A ausência do autor, sem justo motivo, à audiência
designada para a lavratura do compromisso arbitral, importará
a extinção do processo sem julgamento de mérito.

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

§ 7º A sentença que julgar procedente o pedido valerá como
compromisso arbitral.


