
PROGRAMAÇÃO DO CURSO ARBITRAGEM E 
INTERAÇÕES COM O PODER JUDICIÁRIO. 

 
Aula 1  
Dia 16/9 das 09h às 13h10  (3h aula expositiva e 2h método ativo) 

 

Tema: Procedimento Arbitral. Aspectos Gerais. 

Disciplina: Introdução à Arbitragem 

Ementa: Conceito de Arbitragem. Convenção de Arbitragem. Requisitos de 
validade da Cláusula compromissória e Compromisso. Árbitro. Declaração 

de Imparcialidade e Independência. Procedimento Arbitral. Aspectos gerais 

da condução do procedimento. Validade da intimação dos requeridos. Casos 

concretos. 

Conteúdo Programático: Histórico da arbitragem no Brasil. Declaração de 
constitucionalidade da Lei de Arbitragem. Arbitragem como expressão da 

autonomia da vontade. Análise dos dispositivos legais relativos à convenção 

de arbitragem. Discussão de jurisprudência em que foram analisados 

requisitos de validade da cláusula compromissória. O árbitro como juiz de 

fato e de direito. Poderes conferidos aos árbitros. Requisitos para sua 

nomeação. Possibilidade de impugnação. Análise de casos de parcialidade 
dos árbitros. Apresentação da estrutura do procedimento arbitral. 

Identificação dos momentos mais nevrálgicos do procedimento, nos quais 

pode vir a ser solicitada a colaboração do Poder Judiciário. Formas de 

comunicação entre árbitros e as partes. Notificação de instauração do 

procedimento arbitral. Validade da “citação” e casos de revelia em 
procedimentos arbitrais. Casos concretos. 

Docente: Carmen Tibúrcio 

Formação e experiência profissional e acadêmica 

Bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1981) 

Mestrado em Direito pela Universidade de Virginia, (1987)  
Doutorado em Direito Internacional pela Universidade de Virginia (1998) 

Professora Titular de Direito Internacional Privado, UERJ. 

Advogada e Árbitra  

Palestrante convidada pela Academia de Direito Internacional Privado da 

Haia para ministrar curso em 2017. 

 

 
Aula 2 

Dia 19/09  das 09h às 13h10  (3h aula expositiva e 2h método 

ativo) 

 

Tema: Interações entre a Arbitragem e o Poder Judiciário 
Disciplina: Interações Pré-Arbitral  

Ementa: Recurso ao Judiciário antes da instauração do Procedimento 

Arbitral. Cautelar pré-arbitral. Conflito de competência. Procedimento do 

artigo 7º da Lei da Arbitragem. Limites da atuação do Juiz. Casos concretos. 

Conteúdo Programático: Análise da competência do Poder Judiciário para 

conhecer de cautelares pré-arbitrais. Verificação das modalidades de 
medidas cautelares que podem ser solicitadas. Escopo de atuação dos 

magistrados. Avaliação do cabimento de antecipação dos efeitos da tutela. 

Possibilidade de conflito de competência entre o Poder Judiciário e o 



Tribunal arbitral em virtude de cláusulas arbitrais patológicas. Colaboração 

do Poder Judiciário, necessária à instauração do procedimento arbitral. Em 
que medida o juiz pode substituir a vontade da parte que não deseja 

instaurar a arbitragem. Casos concretos. 

Docente: Daniel Levy 

Formação e experiência profissional e acadêmica 

Advogado. Doutor em Direito Privado e Arbitragem Internacional pela Escola 

de Direito Privado da Université Panthéon-Assas (Paris II) em 2013. 
Mestre em Direito Civil pela Universidade de São Paulo em 2011. 

Professor do curso de Contratos Empresariais da Fundação Getúlio Vargas – 

São Paulo. 

Professor-autor do curso de Responsabilidade Civil da FGV-online – Rio de 

Janeiro. 
Consultor do Curso de MBA da FGV-Rio. 

Professor Assistente de Direito Civil na Universidade de São Paulo de 2010 a 

2011. 

 
Aula 3 

Dia 23/9 das 09h às 13h10  (3h aula expositiva e 2h método ativo) 
 

Tema: Interações no curso e após o procedimento arbitral com o 

Poder Judiciário 

Disciplina: Arbitragem e Poder Judiciário  

Ementa: Recurso ao Judiciário durante o procedimento Arbitral: condução 

coercitiva de testemunhas e quaisquer intervenções em virtude da força 
coercitiva. A Carta Arbitral. Recurso ao Judiciário após o Procedimento 

Arbitral: Anulação de sentença arbitral via ação anulatória, via impugnação 

à execução, exceção de pré-executividade. Casos concretos. 

Conteúdo Programático: Análise do conteúdo possível de uma carta 

arbitral. Verificação das providências que podem ser adotadas pelo Juiz e 
em que medida ele somente deve cumprir o que o árbitro solicitou. 

Determinação da possibilidade do juiz revisar ou não a decisão proferida 

pelo árbitro. Análise dos artigos 32, 38 e 39 da Lei de Arbitragem. 

Discussão de casos da jurisprudência do TJRJ e do STJ a respeito da 

anulação de sentenças arbitrais. Verificação de modelos de cartas arbitrais. 
Casos concretos. 

Docente: Natália Lamas 

Formação e experiência profissional e acadêmica 

Advogada. Mestre em Direito do Comércio Internacional pela Universidade 

Paris I - Panthéon-Sorbonne. Mestre em Direito internacional e da 

integração econômica pela UERJ. Professora de Arbitragem na Pós-
graduação do IBMEC. 

Docente: Ana Carolina Weber 

Formação e experiência profissional e acadêmica 

Advogada no Rio de Janeiro e São Paulo 

Mestre em Direito Internacional pela UERJ 
Professora em cursos de curta duração na FGV-RJ, IBMEC-RJ, UERJ e 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 

 

 

 
 



 

 
Aula 4 

Dia 30/09  das 09h às 13h10  (3h aula expositiva e 2h método 

ativo) 

 

Tema: Aspectos da Arbitragem Internacional 

Disciplina: Arbitragem Internacional 
Ementa: Aspectos gerais da Arbitragem Internacional. O Novo CPC e a 

Homologação de Sentenças Estrangeiras. A atuação do STJ na homologação 

de laudos arbitrais estrangeiros. Principais questões. Analise da 

Jurisprudência. Casos concretos. 

Conteúdo Programático: Histórico da sistemática brasileira de cooperação 
jurídica internacional. Analise da evolução da legislação e a jurisprudência a 

respeito da homologação de sentenças estrangeiras no Brasil, desde os 

casos do STF até os últimos dez anos de atuação do STJ. Análise das 

mudanças promovidas pelo Novo CPC. A ênfase na análise da jurisprudência 

se dará a partir dos casos relativos à homologação dos laudos arbitrais 
estrangeiros. Verificação do posicionamento do STJ em face de alguns 

tópicos de importância para a matéria, p. e. os requisitos para a 

homologação, e a aplicação da exceção de ordem pública no processo de 

homologação de laudos arbitrais estrangeiros. Casos concretos. 

Docente: Nadia de Araujo 
Formação e experiência profissional e acadêmica. 

Bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1981) 

Mestrado em Direito Comparado pela George Washington University (1983)  

Doutorado em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo (1996) 

Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, 

aposentada em 2012. (1983-2012) 
Advogada e Árbitra (2012 até a presente data)  

Professora Associada da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - 

ministra a disciplina “Direito Internacional Privado” (1985 até a presente 

data) 

Professora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, área de concentração Teoria do 

Estado e Direito Constitucional (1987 até a presente data). 

Professora do curso de verão da Academia da Haia de Direito Internacional 

Privado (junho/2010). 

Docente: Fabiano Robalinho 
Formação e experiência profissional e acadêmica. 

Mestre em Direito pela Harvard University 

Professor da Fundação Getúlio Vargas – Rio de Janeiro  

Advogado. 

 

ELABORAÇÃO DA RESENHA CRÍTICA. 


