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QUESTÃO 88. “A existência de convenção de arbitragem acarreta a extinção 
do processo sem resolução de mérito”. 

 
Gabarito preliminar: CERTO 

 
 

RECURSO 
 

 
Recorre-se do Gabarito preliminar, requerendo a alteração, para considerar 

ERRADA a assertiva, pelas razões abaixo apresentadas: 
 

 
Razões do Recurso: 

 
Está incorreta a assertiva, ao afirmar que “a existência de convenção de 

arbitragem acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito”. 
Não basta a mera existência da convenção de arbitragem, sendo necessário 

que seja alegada pelo réu, como preliminar de contestação, já que o juiz não 
pode se pronunciar de ofício a respeito.  

É o que determina o art. 337, X, do CPC de 2015: 

 

 
Art. 337.  Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: 
... 
X - convenção de arbitragem; 
 

 

Os §§ 5º e 6º do mesmo artigo não deixam dúvidas acerca da necessidade 
da  preliminar, para que o juiz conheça da matéria: 
 

§ 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. 



 
O art. 485, VII, do CPC, por outro lado,  estabelece que 
 
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; 

...                                                                                                       (grifo nosso) 

O dispositivo é explícito, determinando que a existência de convenção de 
arbitragem deverá ser alegada pelo réu e acolhida pelo juiz. 

 
É importante salientar que, se esse pressuposto negativo não for alegado, 

presume-se que houve a aceitação do juízo estatal ou a renúncia ao 
juízo arbitral.  

Assim, somente após a alegação e acolhimento pelo juiz é que haverá a 
extinção do processo, sem a resolução do mérito.  

Nesse sentido,  a lição de Cassio Scarpinella Bueno1, um dos maiores 
especialistas sobre o CPC de 2015, integrante da Comissão Revisora do 

Anteprojeto de Novo Código de Processo Civil no Congresso Nacional: 

Convenção de arbitragem 

O inciso X do art. 337, ao se referir a ela (tanto quanto seus 

§§ 5º e 6º) põe fim à questão sofisticada do CPC de 1973 sobre 
saber se o magistrado poderia se pronunciar de ofício sobre 

qualquer uma das suas espécies ou, somente, em relação à 
cláusula compromissória. O § 5º do art. 337 é claro a respeito: 

O magistrado não  pode se pronunciar de ofício sobre a 
convenção de arbitragem, independentemente da forma 

que ela tenha assumido.  

Assim, por exemplo, ainda que haja contrato encartado 

nos autos em que conste cláusula compromissória, o 
magistrado não poderá pronunciar de ofício a questão. 

Deverá aguardar a provocação do réu, e o momento e a 
forma adequada para tanto são a preliminar de 

contestação aqui evidenciada 

O §6º do art. 337 reforça o entendimento ao estatuir que  “ a 

ausência de alegação da existência de convenção de 

arbitragem, na forma prevista nesse capítulo, implica a 
aceitação da jurisdição estatal e a renúncia ao juízo arbitral”                                                    

( grifo nosso) 

                                                           
1 Bueno, Cassio Scarpinella – Manual de direito processual civil- volume único- 4. Ed. -São Paulo – Saraiva 
Educação- 2018.  



 
  

Diante do exposto, é imperiosa a alteração do gabarito, para considerar  

ERRADA a questão ora recorrida.  
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