APRESENTAÇÃO
É com imenso prazer que (re)apresentamos à comunidade jurídica brasileira
a Coleção Liebman, que, acreditamos, até os mais jovens conhecem, ainda que
apenas “de ouvir falar”.
Trata-se de um conjunto de monografias que, além de baseadas em sólida
bibliografia, têm evidente viés pragmático. São livros, portanto, que interessam, a
um só tempo, a estudiosos e àqueles que lidam com o direito, na prática: advogados,
juízes, promotores, procuradores, defensores públicos.
Esta coleção teve seu primeiro livro publicado em 1977 e nela escreveram
então jovens estudiosos que hoje são grandes processualistas, como José Rogerio
Cruz e Tucci, Teori Zavascki, Nelson Nery Junior, entre muitos.
Orientada por Arruda Alvim, que continua nesta função, cujo pensamento
e cuja escola sempre tiveram como nota marcante justamente a necessidade de se
extrair rendimento prático do estudo e da reflexão sobre teoria, esta coleção homenageia Enrico Tullio Liebman. Esse processualista italiano veio ao Brasil fugindo
da Segunda Guerra Mundial, que então destruía a Europa. Tivemos a sorte de tê-lo
tido entre nós por muitos anos, formando e ensinando processualistas brasileiros.
O Código de Processo Civil de 1973 tem a sua marca e tem-na também o Código de
2015. No CPC de 2015, deram-se passos à frente em vários campos, para resolver
problemas que não existiam à época em que foi elaborado o projeto do diploma
anterior, como por exemplo, os conflitos de massa ou a excessiva demora dos processos. Abriu-se mão, em certa dimensão, da segurança, em favor da efetividade,
na linha da tendência que se vinha revelando evidente ao longo dos mais de vinte
anos de reformas pelas quais passou o CPC de 1973. Mas as linhas fundamentais
do pensamento de Liebman no que diz respeito à resolução de conflitos individuais
estão visivelmente mantidas, tendo-se, até mesmo, incorporado a sua mudança de
opinião quanto às condições da ação, com a exclusão da possibilidade jurídica do
pedido como hipótese autônoma.
Publicar na Coleção Liebman sempre foi o desejo maior dos que defendiam
suas dissertações ou teses, escritas sob esta orientação: teoria e prática, sempre uma
ao lado da outra. Se a teoria não serve à prática, é inútil; se a prática nada tem a ver
com a teoria, é porque se terá abastardado em demasia. Por isso, a relevância de se
lidar com uma sem tirar os olhos da outra. Os livros da Coleção Liebman sempre
ostentaram e continuarão a ostentar esta característica.
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Outro traço marcante da coleção foi sempre sua variedade temática. Tanto o
seu patrono quanto o fundador notabilizaram-se pelo olhar universal, o espírito
aberto para o enfrentamento dos mais variados temas do direito processual e a grande aptidão para o debate. Esse atributo fez-se refletir na coleção: todos os grandes
institutos processuais foram nela contemplados. E assim ela continuará: direito
probatório, arbitragem, preclusão (“estabilidade processual”), responsabilidade
patrimonial, negócios processuais, fundamentação das decisões, tutela sumária,
sentença e precedentes estão entre os temas objeto das obras que integram essa
retomada da coleção. Ou seja: nenhuma obsessão monotemática, nenhum credo,
nenhuma cartilha. Vigora a liberdade de pensamento – o que obviamente não
significa desapego à qualidade nem ao rigor de método.
A Editora RT, a seu turno, sempre se singularizou por apoiar jovens juristas
que vieram a tornar-se nomes consagrados como Arruda Alvim e Dinamarco.
Nada mais oportuno e elogiável do que a iniciativa da Editora RT de revitalizar
esta coleção, em momento tão importante para o Brasil, às vésperas da entrada em
vigor de um novo Código de Processo Civil.
TERESA ARRUDA ALVIM
EDUARDO TALAMINI
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Aos meus avós paternos, Ventura e Lola
(in memoriam). Aos meus avós maternos,
Laurindo (in memoriam) e Maria. Eles são
verdadeiros pais e mães com açúcar.
Ao meu pequeno Miguel,
com imenso amor.
Jarndyce and Jarndyce drones one.
This scarecrow of a suit has, in course of
time, become so complicated that no man
alive knows what it means. The parties to it
understand it least, but it has been observed
that no two Chancery lawyers can talk
about it for five minutes without coming to
total disagreement as to all the premises.
Innumerable children have been born into
the cause; innumerable young people have
married into it; innumerable old people
have died out of it.
CHARLES DICKENS
Não importa ao tempo o minuto que passa,
mas o minuto que vem. O minuto que
vem é forte, jocundo, supõe trazer em si a
eternidade, e traz a morte, e perece como o
outro, mas o tempo subsiste.
MACHADO DE ASSIS
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PREFÁCIO
Escrevo a apresentação do excelente trabalho que Mateus Aimoré Carreteiro
elaborou, sobre a inter-relação entre tutelas de urgência e o processo arbitral, na
última semana de um ano terrível para o Brasil: de fato, 2016 é um ano que deixa
poucas saudades. Mas nem tudo foi perdido neste annus horribilis: entre as coisas
admiráveis que temos a comemorar está a segunda década de vigência da lei de arbitragem, que mostra a consolidação deste mecanismo de solução de controvérsias
em nossas terras. Pelo menos quanto a isso não há queixas a apresentar.
Lembro este fato – os vinte anos de vigência da lei de arbitragem – para ressaltar
a necessidade de publicação de estudos como este que agora vem a público. Foi-se
o tempo de apresentar aos estudiosos brasileiros trabalhos de cunho generalista,
que objetivavam informar os operadores (especialmente os advogados) sobre as
vantagens e os prodígios da arbitragem. Agora é preciso assestar as baterias nas
questões específicas, o que significa mexer com as entranhas da arbitragem, mostrando o que há de bom e o que há de ruim no manuseio deste instrumento de
resolução de controvérsias.
Pois foi exatamente isso o que Mateus Aimoré Carreteiro conseguiu fazer
com sua dissertação de mestrado, agora publicada para gáudio do grande público.
Trata-se de estudo sério e franco sobre os problemas decorrentes da necessidade
de tutela de urgência. E tais problemas podem ocorrer antes mesmo de os árbitros
aceitarem o encargo, o que provoca a necessidade de socorro do Poder Judiciário,
ainda que em caráter precário e provisório, até que o painel arbitral esteja composto. Mas esta é apenas uma faceta das tutelas de urgência, já que nem sempre o
Poder Judiciário é invocado para ajudar a arbitragem (proteger o resultado útil da
arbitragem ou antecipar a tutela quando a medida é necessária). Por vezes, o juiz
togado é convocado para devastar o procedimento arbitral, como ocorre com as
medidas antiarbitragem, o que precisa ser compreendido e estudado em linha com
a conhecida máxima de que o árbitro é competente para decidir sobre sua própria
competência (Kompetenz-Kompetenz).
Mateus Aimoré Carreteiro procurou fazer um estudo completo dos problemas
que podem decorrer da intersecção entre arbitragem e Poder Judiciário em matéria
de urgência: procurou tecer considerações sobre a fungibilidade de tutelas, sobre
o risco de irreversibilidade, sobre o recorrente problema causado com as cláusulas
de eleição de foro (que por vezes parecem contradizer o interesse das partes de
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solucionar o conflito pela via arbitral), sobre prazos, honorários e até mesmo sobre
a decretação da prescrição ou da decadência em sede preparatória. Tratou também
de forma profunda do árbitro de emergência e dos problemas que os árbitros enfrentam quando têm que lidar diretamente com a tutela de emergência.
Como se vê, a obra transita numa via de duas mãos: do Poder Judiciário para
a arbitragem e desta para o Poder Judiciário: ora o autor reporta-se à tarefa do Poder Judiciário de providenciar tutela à parte quando ainda não estiver instituída a
arbitragem (ou de evitar o desenvolvimento de uma arbitragem substancialmente
inútil), ora analisa a tarefa do mesmo Poder Judiciário para a efetivação das medidas
decretadas pelos árbitros. A observação (e, mais que isso, a sistematização) destes
dois mundos que se tocam – o arbitral e o judicial – torna o trabalho extremamente
valioso para todos os que se interessam pela arbitragem, processualistas ou não.
Para encerrar esta brevíssima apresentação, devo dizer que Mateus Aimoré
Carreteiro foi-me entregue pela Providência Divina: o inesperado falecimento de
seu orientador (meu querido e saudoso amigo, Professor Roque Komatsu, a quem
rendo minhas homenagens) acabou transferindo aos meus cuidados um estudioso
de primeira grandeza, cujo trabalho atingiu profundidade que não era exigida para
uma dissertação de mestrado. Devo confessar, porém, que já esperava um estudo
excepcional, pois discuti com o autor – antes mesmo de tornar-me seu orientador –
muitos aspectos do trabalho. Sabia, portanto, que se tratava de um aluno promissor.
O resultado deste valioso estudo de alguns anos, que o leitor tem agora em mãos,
confirmou minha avaliação. Quem ler, verá!
São Paulo, dezembro de 2016.
CARLOS ALBERTO CARMONA
Professor Doutor do Departamento de Direito Processual da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
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ABREVIATURAS
AAA
ALI
AMCHAM
Art.
CAM
ASA
CAMARB
CCBC
CCI ou ICC
CE
CF
CIETAC

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Convenção de
Genebra
Convenção de
Nova Iorque
Convenção de
Washington ou
Convenção ICSID
CPC
ECA
Des.
FIESP-CIESP
HKIAC
IBA
ICDR
ICSID
Inc.

–
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American Arbitration Association
American Law Institute
Câmara Americana de Comércio Brasil-Estados Unidos
Artigo
Câmara de Arbitragem do Mercado
Association Suisse de l’Arbitrage
Câmara de Arbitragem Empresarial - Brasil
Câmara de Comércio Brasil-Canadá
Câmara de Comércio Internacional
Comunidade (Econômica) Européia
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
China International Economic and Trade Arbitration
Commission
Convenção de Genebra sobre Execução de Sentenças
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de Sentenças Arbitrais Estrangeiras (Nova Iorque, 1958)
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Investimentos entre Estado e Nacionais de outros Estados
Código de Processo Civil
European Court of Arbitration
Desembargador
Federação e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo
Hong Kong International Arbitration Centre
International Bar Association
International Center for Dispute Resolution
International Center of Settlement of Investment Dispute
Inciso
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LCIA
Lei de Arbitragem
MERCOSUL
Min.
NAI
ONU
Protocolo de
Genebra
Protocolo de
Ouro Preto
Protocolo de
Las Leñas

–
–
–
–
–
–
–

RISTJ
SCC
SIAC
STF
STJ
SWCC
TJ-MG
TJ-PR
TJ-RJ
TJ-RS
TJ-SP
UE
UNCITRAL

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

UNIDROIT

–

ZPO

–
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Supremo Tribunal Federal
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