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RESUMO

Esta tese analisa as normas processuais aplicáveis à arbitragem. O reconhecimento da

prevalência da autonomia da vontade das partes e, subsidiariam ente, dos árbitros para

estabelecer regras para condução do procedimento arbitral, afastou a aplicação das regras

processuais do local da realização da arbitragem. A ausência de uma lei processual de regência

ou da aplicação mandatória das regras processuais da lex fori possibilitou, por um lado, a

harmonização da prática processual arbitral e, por outro lado, embates recorrentes sobre a

forma adequada para a condução do procedimento. A ausência de uma lei de regência não

significa que o processo arbitral possa ser discricionário. Existe uma plural idade de fontes

normativas que influenciam a tomada de decisão processual nas arbitragens. Propõe-se a

análise destas fontes normativas à luz do direito transnacional. O método transnacional

adotado inclui normas nacionais e internacionais, bem como outras fontes normativas que não

se enquadram tipicamente em uma categoria tradicional, admitindo que o quadro regulatório

do processo arbitral seja formado por uma confluência de fontes que operam em ordens

jurídicas e planos normativos diversos. Diante dessa plural idade de fontes normativas,

defende-se a necessidade de maior normatização in concreto, incentivando que as partes e os

árbitros realizem uma conferência preliminar para definir a melhor forma de conduzir o

procedimento em cada arbitragem.

Palavras chave: Arbitragem. Direito transnacional. Condução do procedimento arbitral. Lei
processual aplicável. Convenção de Nova lorque, art. V(l)(d). Lei 9.307/96,
art.21.



ABSTRACT

This thesis analyzes the procedural rules that apply to arbitration. The recognition that the

parties and, subsidiarily, the arbitrators are free to establish the rules for conducting the arbitral

proceedings has prevented the procedural rules of the place where the arbitration is held from

being applied. The absence of a governing procedural law or the mandatory application of the

procedural rules of the lex fori has, on the one hand, made the harmonization of arbitration

procedure possible and, on the other, led to recurrent conflicts regarding the appropriate way to

conduct an arbitration. The absence of a governing law does not mean that the arbitration

procedure could be discretionary. The existence of a plurality of normative sources that

influence procedural decision-making in arbitration is verified. The analysis ofthese normative

sources in light of transnational law is proposed. The transnational method adopted includes

domestic and international rules, as well as other normative sources that do not typically fit in

a traditional category, allowing the regulatory framework of an arbitration proceeding to be

formed by a confluence of sources that operate in different legal systems and on various

normative planes. In light of this plurality of normative sources, the need for more active case

management and rule-making is defended, encouraging the parties and the arbitrators to hold a

preliminary conference to determine the best method for conducting the arbitration in each

arbitration proceeding.

Keywords: Arbitration. Transnational law. Conduct of arbitration proceeding.
Applicable procedural law. New York Convention, art. V(I)(d). Law
9,307/96, art. 21.



ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Dissertation beschãftigt sich mit den auf das Schiedswesen anwendbaren

Prozessnormen. Die Anerkennung des Vorherrschens der Autonomie des Willens der Parteien

und, subsidiar, des Willens des Schiedsrichters bei der Festlegung der Regeln für den Ablauf

des Schiedsverfahrens, schloss die Anwendung der Zivilprozessordnung bzw. der

Prozessregeln des Schiedsorts aus. Das Fehlen eines maf3gebendes Prozessgesetzes oder der

zwangsweisen Anwendung der Prozessregeln der lex fori ermõglichte einerseits die

Harmonisierung der Schiedsgerichtspraxis, lõste andererseits jedoch hãufige

Auseinandersetzungen in Bezug auf die angemessene Durchftihrung von Schiedsverfahren aus.

Trotz des Fehlens eines maf3gebenden Gesetzes sind Schiedsverfahren nicht võllig willkürlich.

Das Bestehen einer Pluralitãt normativer Quellen, die das Ergehen einer Prozessentscheidung

im Schiedsgerichtswesen beeintlussen, wird hier beftirwortet. Es wird in dieser Dissertation

eine Analyse dieser normativen Quellen unter Berücksichtigung des transnationalen Rechts

vorgeschlagen. Die hier angewandte transnationale Methode umfasst nationale und

internationale Normen sowie andere normative Quellen, die sich keiner traditionellen

Kategorie zuordnen lassen, und geht davon aus, dass der Rechtsrahmen der Schiedsverfahren

aus dem Zusammentluss verschiedener Quellen besteht, we\che in verschiedenartigen

Rechtsordnungen und auf unterschiedlichen normativen Ebenen Anwendung finden.

Angesichts der Pluralitãt der normativen Quellen, wird die Notwendigkeit einer umfassenden

Normung in concreto zu Beginn eines jeden Schiedsverfahrens erkannt und es wird

vorgeschlagen, dass Schiedsrichter und Parteien gemeinsam beraten, um die beste Form der

Durchführung des Schiedsverfahrens festzulegen.

Schlüsselwõrter: Schiedswesen. Transnationales Recht. Durchftihrung von Schiedsverfahren.
Anwendbares Prozessgesetz. New Yorker Übereinkommen, Art. V(1)( d).
Gesetz 9.307/96, Art. 21.
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INTRODUÇÃO

1 Delimitação do objeto de estudo

Imagine participar de audiências em três arbitragens: uma em Genebra, uma em Nova
lorque e uma em Hong Kong. As três audiências provavelmente envolverão a mesma sala
de conferência de hotel, os mesmos estenotipistas, o mesmo idioma - inglês -, o
mesmo tipo de alegações orais, interrogação de testemunhas, apresentação de peritos,
discussões processuais e, usualmente, até as mesmas pessoas. Isso significa que o
procedimento arbitral está globalizado - que a arbitragem é conduzida de maneira
uniforme onde quer que ela seja realizada, qualquer que seja a lei nacional de regência?
Existe uma lei nacional de regência? I (KAUFMANN-KOHLER, 2003, p. 1314, tradução
livre ).

A inquietação que motivou a elaboração do presente estudo decorreu da constatação de

um paradoxo. De um lado, há uma crescente harmonização da prática processual arbitra\.

Verifica-se uma semelhança na forma como a arbitragem é conduzida, independentemente do

local de sua realização. Essa harmonização gera o questionamento sobre a existência de um

processo arbitral globalizado. De outro lado, são recorrentes os embates sobre questões

processuais no curso da arbitragem, evidenciando que não há uma compreensão uniforme sobre a

prática processual arbitral.' Esses choques são frequentes nas arbitragens internacionais

envolvendo árbitros, advogados e partes provenientes de culturas e sistemas jurídicos diversos e,

portanto, com formações processuais distintas e visões diferentes sobre a condução do

procedimento arbitra\. Essas disputas também ocorrem nas arbitragens domésticas, entre atores

habituados ao processo judicial e às regras processuais nacionais e aqueles que tiveram contato

com a prática processual arbitral internaciona\.

Diante desse paradoxo, esta tese se propõe a analisar o quadro regulatório do processo

arbitra\. Tratando-se de um estudo no âmbito do direito internacional, natural seria que a questão

central deste estudo fosse: qual a lei processual aplicável à arbitragem? Ou, mais

I Texto original: "Imagine attending hearings in three arbitrations: one in Geneva, one in New York, and one in
Hong Kong. Ali three hearings will likely involve the same hotel conference rooms, the same court reporters, the
same language - English, the same type of oral subrnissions, witness examination, expert presentations, and
procedural arguments, and often even the same people. Does this mean the arbitral procedure is globalized - that
arbitration is conducted in a uniform manner wherever it takes place, whatever national law governs? Does
national law governs at ali?".

2 Nesse sentido, ver. por exemplo, Park (2003, p. 283): "When an arbitrator adopts a model of procedure fairness
different from what was anticipated by one ofthe parties, the arbitrator may well belive that his or her approach is
'the usual way things are done'. In an international arbitration context, however, competing experiences will
almost always be available to indicate that other approaches are not uncornmon."
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especificamente, qual o critério de direito internacional privado que determina a lei processual

aplicável à arbitragem?

A resposta tradicional, segundo as regras de direito internacional privado, seria que o

processo é regido pela lei do fórum - a lex fori.' Essa visão tradicional de que o processo é

regido pela lei do local onde é realizado influenciou a prática arbitra\. Regra conflitual,

apontando para a aplicação da lei processual do local da realização da arbitragem, era encontrada

nas leis de arbitragem e em instrumentos internacionais. Tal afirmação, entretanto, não é mais

amplamente constatada.

Com a evolução do instituto da arbitragem, principalmente a partir de 1950, verificou-se

não ser a melhor prática a imposição das regras processuais detalhadas, aplicáveis aos

procedimentos judiciais, à arbitragem. A solução adotada foi conceder às partes autonomia para

estipular as regras processuais a ser seguidas na arbitragem ou delegar aos árbitros seu

regramento. Nesse ponto surge o paradoxo mencionado. A autonomia em relação às leis

processuais nacionais permite a harmonização na forma de condução do procedimento arbitral e,

com o tempo, o surgimento de uma prática processual arbitral globalizada. Entretanto, a

impossibilidade de as partes estabelecerem, à exaustão, regras processuais ou a ausência do

exercício da autonomia das partes em estipulá-Ias cria incertezas sobre a forma como o

procedimento arbitral será conduzido pelos árbitros, gerando embates sobre essas questões no

curso da arbitragem.

A ausência de uma lei de regência do procedimento arbitral não implica que as partes e,

em especial, os árbitros possam utilizar a autonomia que Ihes foi concedida ou delegada de forma

arbitrária. O direito, principalmente no âmbito internacional e em uma economia globalizada, não

pode ser reduzido à lei, admitindo-se a existência de uma plural idade de fontes norrnativas."

Dessa forma, a pergunta central deste estudo passa a ser: quais são as fontes normativas

que influenciam as decisões processuais na arbitragem? Em outras palavras, como devem ser

tomadas as decisões procedimentais na arbitragem?

J Nesse sentido, ver Strenger (2003, p. 26-28).
4 Nesse sentido, ao analisar os mercados transnacionais, Faria questiona como podem os conceitos construídos em

tomo do princípio da soberania e do monismo jurídico baseado na norma fundamental e na hierarquia de leis
captar o dinamismo e a interpendência presentes na economia globalizada e reconhece a existência de um
pluralismo jurídico inerente aos mercados transnacionalizados (FARIA, 1999, p. 39-40).
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A resolução do Instituto de Direito Internacional Privado, adotada em 1990, na sessão de

Santiago de Compostela, apresenta alguns exemplos de fontes normativas aplicáveis ao processo

arbitral. O artigo 6° dispõe:

Artigo 6°

Para as partes determinarem as normas e os princípios processuais e substantivos que são
aplicáveis na arbitragem. Em particular, (I) fontes diferentes podem ser escolhidas para
normas e princípios aplicáveis para cada questão que surgir e (2) tais normas e princípios
podem ser derivados de diferentes sistemas legais nacionais, bem como de fontes não
nacionais, como os princípios de direito internacional, princípios gerais do direito e usos
do comércio internacionat.' (L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, 1990 -
Annuaire de L 'lnstitut de Droit International, Session de Saint-Jacques-de-Compostelle,
p. 330, tradução livre).

Com base no texto da resolução supratranscrita, ao definir questões processuais as partes e

os árbitros podem: i) escolher diferentes normas para cada ato do procedimento, conforme for

mais adequado (dépeçage); ii) realizar análises de direito comparado em busca de princípios

processuais de ampla aceitação (doutrina do tronc commun); iii) criar normas processuais

híbridas que incorporem práticas de sistemas distintos, buscando acomodar o interesse das partes

com formações diversas tcross-fertilization ou cross-pollination); iv) aplicar normas emanadas

de entes não estatais (normas não estatais ou soft laws); e v) aplicar usos e costumes da prática

arbitral (best practices).

Analisando as normas mencionadas, verifica-se que a resposta à pergunta sobre as fontes

normativas aplicáveis na arbitragem não é encontrada nas regras de direito internacional privado,

tampouco apenas em uma categoria normativa tradicional. Essa análise evidencia os desafios com

que o direito se depara em uma época em que as relações jurídicas extrapolam as fronteiras

territoriais do Estado soberano." Constata-se um descompasso entre a evolução das relações

comerciais internacionais e a capacidade dos Estados e das organizações internacionais para

5 Texto original: "Article 6 - The parties to determine the procedural and substantive rules and principIes that are to
apply in the arbitration. In particular, (I) a different source may be chosen for the rules and principIes applicable to
each issue that arises and (2) these rules and principIes may be derived from different national legal systems as
well as from non-national sources such as principIes of international law, general principIes of law, and lhe usages
of international commerce."

6 Uma discussão aprofundada sobre os desafios da questão sob o enfoque da teoria do direito pode ser encontrada
em Mendes (20 IO).
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legislar sobre essas questões. Dessa forma, surgem outras fontes normativas, criadas pelos

próprios destinatários da norma, e outros métodos não legislativos ou tradicionais.'

Nesse contexto, propõe-se analisar as normas processuais aplicadas à arbitragem sob o

enfoque do direito transnacional. O termo "transnacional" é utilizado aqui para caracterizar a

metodologia a ser empregada para decidir questões processuais, a qual considera tanto as normas

nacionais e internacionais como outras fontes normativas que não se enquadram tipicamente em

uma categoria tradicional.

O conceito de direito transnacional é ambíguo e tem sido aplicado com vários sentidos,

tornando-se necessário estabelecer, desde logo, o recorte' realizado.8 Adotando o conceito

conforme utilizado por Jessup (1956), o termo "direito transnacional" é utilizado em seu sentido

originário para caracterizar um processo arbitral regulamentado por normas de direito

internacional público e privado, bem como por qualquer outra categoria de normas que não se

enquadrem inteiramente em uma categoria tradicional." Em outras palavras, dá-se preferência ao

conceito amplo de direito transnacional, que inclui normas nacionais, internacionais e outros

tipos de normas que não se enquadram em categorias legislativas tradicionais.

Não se pretende discutir nesta tese as teorias em torno da deslocalização da arbitragem

nem a utilização do termo "transnacional" em sentido estrito, como qualificador de uma ordem

jurídica arbitral autônoma. Para o estudo das normas que regem os aspectos processuais da

arbitragem, as discussões sobre o papel da sede da arbitragem são rninirnizadas." A maioria das

legislações nacionais, inclusive a brasileira, concede autonomia às partes e, subsidiariamente, aos

árbitros para estabelecer regras processuais. I I

7 Verifica-se no âmbito processual arbitral a mesma constatação que Faria apresenta ao direito de maneira genérica
mencionada na nota 4 supra (FARIA, 1999,39-40).
O capítulo 11I, infra, apresenta uma análise sobre o direito transnacional e sobre sua aplicação na arbitragem e no
processo arbitral.

9 "Í ...] the term 'transnational law' to include ali law which regulatcs actions or cvents that transcend national
frontiers. Both public and private intemational law are included, as are other rules which do not wholly fit into
such standard categories." (JESSUP, 1956, p. 2). A tradução da obra de Jcssup para o português foi realizada por
Carlos Ramires Pinheiro da Silva (.IESSUP, 1965). Entretanto, esta tese optou por utilizar a obra original.

10 Ao minimizar a importância da sede, não se pretende defender que não há importância alguma. Nesse sentido, ver
discussão do capítulo IV, infra.

11 Sobre a crescente harmonização das legislações de arbitragem com a concessão de autonomia às partes e aos
árbitros para estabelecer o procedimento arbitral, ver capítulo 11. item 11.2. infra. Ver, ainda, Kaufmann-Kohler
(1999).
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Mesmo aqueles que defendem a existência de uma ordem jurídica transnacional

argumentam que sua análise pode ser realizada em duas etapas: a primeira evidenciando a

existência e a aplicação de normas transnacionais e a segunda reconhecendo que essas normas

podem ser classificadas como uma ordem jurídica autônoma.V Ainda que se admita o surgimento

de normas processuais transnacionais em sentido estrito - ou seja, normas que emergem da

própria prática arbitral -, elas são analisadas apenas como mais uma fonte normativa. Não se

discute se essas normas transnacionais poderiam ser caracterizadas como uma ordem jurídica

autônoma.

Embora a metodologia transnacional possa oferecer respostas a respeito do modo como as

decisões processuais devem ser tomadas e das fontes que influenciarão tais decisões, essa

metodologia não soluciona o paradoxo. Ainda que se constate uma crescente harmonização na

forma de condução da arbitragem e se identifiquem as fontes normativas que buscam

regulamentar o processo arbitral, os choques sobre questões processuais permanecem. Esses

embates apenas serão solucionados com uma atuação ativa das partes e dos árbitros no início de

cada caso, esclarecendo como o procedimento será conduzido.

o objeto inicial desta tese visava não apenas discorrer sobre as normas aplicáveis ao

processo arbitral, mas também identificar as melhores práticas e apontar para tendências de

harmonização em questões processuais. Para tanto, foi iniciada uma pesquisa sobre esses

aspectos, por meio de aplicação de questionário no qual seriam consultados profissionais da

área.':' Corroborando com a importância e atualidade do tema, a universidade inglesa Queen

Mary e o escritório de atuação global White & Case escolheram as questões procedimentais

como tópico da pesquisa anual de 2012.14 Embora o questionário elaborado pela universidade

inglesa seja mais detalhado que o elaborado no âmbito deste trabalho, os tópicos analisados eram

semelhantes. Por outro lado, não resta dúvida que o alcance da pesquisa conduzida pela

Universidade Queen Mary com financiamento de escritório internacional e ampla divulgação na

mídia especializada atingirá uma população maior do que a do questionário que estava sendo
•

12 Nesse sentido, ver Gaillard (2010, p. 53-54): "lt takes a double qualitative lead to proceed from lhe acceptance of
the application of transnational rules by the arbitrators to the acceptance of the existance of a true arbitral legal
order. The first consists in moving from the recognition of the application of isolated rules to the acceptance of the
existence of an organized system of norms; the second consists in the realization that this system in fact meets the
more rigourous requirements of a legal order."

13 Ver minuta de questionário elaborado no apêndice A.
14 Ver questionário da pesquisa da Queen Mary e do White & Case no anexo A.
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elaborado nesta tese. Assim, diante das dificuldades encontradas para a aplicação do questionário

e para a análise estatística das respostas e em virtude da existência de pesquisa com o mesmo

conteúdo, optou-se por descontinuar a pesquisa e aguardar o resultado da investigação promovida

pela Universidade Queen Mary, com previsão de divulgação em setembro de 2012.

É importante mencionar, ainda, que o recorte realizado para esta análise é o do processo

arbitral. Não são examinadas as questões processuais envolvendo medidas judiciais relacionadas

à arbitragem. Adotou-se a distinção proposta por Bom (2009, p. 1240-1242) entre aspectos

externos e internos do procedimento arbitral. Segundo esse autor, as questões externas se referem

à relação do procedimento arbitral com os tribunais nacionais, em particular com o judiciário da

sede da arbitragem. Como exemplo dos aspectos externos ao procedimento, pode-se mencionar a

ação de anulação, regida pela lei de arbitragem local (BORN, 2009, p. 1241). Por outro lado,

Bom denomina de "questões internas ao procedimento arbitral" as questões processuais que

surgem dentro do próprio procedimento arbitral - por exemplo, os prazos para troca de

alegações, admissibilidade de provas e testemunhas, entre outras (BORN, 2009, p. 1240). O

objeto deste estudo são apenas as questões internas.

2 Apresentação e importância do problema

A importância deste estudo decorre da expansão da arbitragem no âmbito nacional e no

internacional. Com o aumento do número de arbitragens realizadas no Brasil ou envolvendo

atores brasileiros," surge a necessidade de expandir o conhecimento sobre a condução desse

processo. A arbitragem apenas se desenvolverá no país como forma legítima de solucionar

controvérsias com o apoio - como já é possível verificar - do judiário e se as partes-envolvidas

tiverem confiança no processo e ciência do modo como este se desenvolverá.

A expansão da arbitragem no âmbito internacional foi estimulada pela adoção, em 1958,

da Convenção das Nações Unidas sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais

Estrangeiras - a Convenção de Nova lorque (UN, 1958 - Convention on lhe Recognition and

IS Nesse sentido, é notável o crescimento de partes brasileiras em arbitragens administradas pela Câmara de
Comércio Internacional (CCI). Em 2010, o Brasil ocupava o quinto lugar entre as nacionalidades mais recorrentes
na CCI, com o total de 74 arbitragens como demandante ou demandado (lCC, 2010 - Statistics). No âmbito
nacional, até 2001, apenas 14 arbitragens haviam sido iniciadas na Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC).
Em 2011, esse número atingiu a marca de 270 arbitragens, sendo 63 delas iniciadas apenas no ano de 20 I I
(CCBC, 2011- Statistics).
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Enforcement of Foreign Arbitral Awards). Essa convenção garantiu a eficácia das cláusulas

compromissórias (artigo 11) e possibilitou a harmonização das normas para execução das

sentenças arbitrais estrangeiras (artigo V). A adoção da Convenção de Nova lorque por diversos

países aumentou a segurança jurídica no meio comercial internacional, favorecendo a estipulação

de cláusulas compromissórias que, com apoio da convenção, teriam força mandatória e cujas

decisões poderiam ser executadas em diversos países com bases nos mesmos critérios.

Essencial para o presente estudo é a mudança de posicionamento da Convenção de Nova

lorque em relação às convenções anteriores sobre a lei aplicável ao procedimento arbitral (artigo

V(1 )(d». Essa convenção permitiu a prevalência da vontade das partes na determinação da forma

como o procedimento arbitral deve ser conduzido." Ao afastar a aplicação mandatória da lei

processual vigente no local de realização da arbitragem, a convenção permitiu a tlexibilização do

procedimento e, com isso possibilitou discussões sobre a maneira como o procedimento arbitral

deve ser conduzido.

Outro fator importante para o incentivo do uso da arbitragem como forma de solução de

controvérsia foi a elaboração, pela Comissão das Nações Unidas para o Comércio Internacional

(UNCITRAL, sigla do nome em inglês, United Nations Commission on International Trade

Law), em 1985, da Lei Modelo sobre Arbitragem Comercial- a Lei Modelo (UNCITRAL, 1985

- UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration).17 Essa Lei Modelo foi

adotada por diversos países e serviu como base para a redação de outras tantas leis de arbitragem,

inclusive da brasileira, possibilitando certo grau de harmonia também entre as legislações

domésticas sobre arbitragem. A Lei Modelo confirmou a autonomia das partes para condução do

processo arbitral e, na ausência de estipulação do procedimento pelas partes, conferiu poderes

normativos aos árbitros para conduzir a arbitragem da maneira que considerarem apropriada. 18

O processo de renovação legislativa começou na década de 1960, logo após a aprovação

da Convenção de Nova lorque. Desde então, diversos Estados promulgaram leis sobre arbitragem

com normas concedendo poderes aos árbitros para que estes determinassem a forma de conduzir

o procedimento. O Brasil aderiu tardiamente ao universo dos países favoráveis às soluções de

16 Nesse sentido, ver capítulo 11, subitem 11.1.1, infra.
17 A Lei Modelo da UNCITRAL foi revisada em 2006 (UNCITRAL, 2006 - 1985 - UNCITRAL Model Law on

International Commercial Arbitration, with amendments as adopted in 2006).
18 Nesse sentido, ver capítulo li, subitem 11.2.1, infra.
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litígios por meio de arbitragem. A promulgação da Lei 9.307, em 23 de setembro de 1996 - a

Lei de Arbitragem ou Lei 9.307/96 (BRASIL, Lei 9.307/1996) -, foi o primeiro marco para a

evolução da arbitragem como método de solução de controvérsia no Brasil. O instituto veio a ser

consagrado no país no final de 2001, por ocasião do término do julgamento a respeito da

constitucional idade da referida lei no Supremo Tribunal Federal (STF).19 Também contribuiu

para o fortalecimento da arbitragem no Brasil, especialmente da arbitragem estrangeira, a

ratificação, em 2002, da Convenção de Nova Iorque (BRASIL, Decreto Legislativo 4.31112002).

Assim, em pouco mais de 15 anos da promulgação da Lei de Arbitragem, o Brasil passou, de

avesso à realidade internacional favorável à solução de disputas por via arbitral, a um país ativo

no âmbito arbitral internacional." Uma vez superados os obstáculos iniciais, e com a

consolidação do instituto no Brasil, faz-se necessário discutir como as arbitragens vêm sendo

conduzi das no país.

Seguindo a tendência internacional e a Lei Modelo, o artigo 21 da Lei de Arbitragem

confere grande autonomia às partes para definir o procedimento a ser seguido." Sendo assim, as

partes podem se reportar a um regulamento de arbitragem institucional ou delegar aos árbitros a

regulação do procedimento. Na ausência de escolha pelas partes, o artigo 21, § 1°, dispõe que

"não havendo estipulação acerca do procedimento, caberá ao árbitro ou ao tribunal arbitral

discipliná-lo" (BRASIL, Lei 9.307/1996). Conferindo ao tribunal arbitral o poder subsidiário para

estipular o procedimento, ante a omissão das partes em fazê-Io, a Lei de Arbitragem exclui a

aplicação supletiva do Código de Processo Civil (CPC).22 Evitou-se, portanto, a processualização

da arbitragem.v'

Na maioria das vezes, as partes se limitam a indicar um regulamento de determinada

instituição arbitral o qual contém regras procedimentais. Essas regras, entretanto, não são

19 BRASIL, Sentença Estrangeira n° 5.206-Reino da Espanha, STF, Relator Ministro Sepúlveda Pertence.
julgamento finalizado em 12.12.2001.

20 Uma análise da recepção da arbitragem pelo judiciário é encontrada nos relatórios da pesquisa "Arbitragem e o
Poder Judiciário", realizada em parceria entre a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o Comitê Brasileiro de
Arbitragem (CBAr) (FGV/CBAr, s/d - Arbitragem e o Poder Judiciário).

21 "Artigo 21. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção de arbitragem, que
poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, facultando-se, ainda, às
partes delegar ao próprio árbitro, ou ao tribunal arbitral, regular o procedimento:' (BRASIL, Lei 9.307/1996.
artigo 21, caput)

22 Nesse sentido, ver Carmona (2009a, p. 292-293) e Magalhães (2001. p. 163).
23 O termo processualização da arbitragem é usado para caracterizar a adoção de medidas processuais típicas do

poder judiciário (MAGALHÃES, s/d - O risco da processualização da arbitragem, p. 2).
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exaustivas." Os regulamentos também concedem amplos poderes aos árbitros para dispor sobre

as demais questões procedimentais.f

A discricionariedade dos árbitros para determinar a forma como o procedimento arbitral

será conduzido é limitada pela exigência de que sejam respeitados os princípios do contraditório,

da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e do livre convencimento deste" (devido

processo legal mínimo),27 averiguados a posteriori na execução ou na anulação da sentença

estrangeira (taissez-faire judicial review).28

A autonomia processual gerou a necessidade da atuação das partes e dos árbitros de

maneira ativa, utilizando o poder que lhes foi concedido para estabelecer regras procedimentais

adequadas para a arbitragem (arbitralízação'" da arbitragem). A convivência de partes e árbitros

de diversas culturas jurídicas no meio arbitral e a autonomia que lhes é concedida para conduzir o

processo arbitral possibilitaram um ambiente rico para análises de direito comparado em matéria

processual e para a criação de práticas próprias da arbitragem que mesclam elementos de diversos

sistemas jurídicos (cross-jertilization ou cross-pollinationii'' Com o tempo, verifica-se a

semelhança entre as práticas processuais utilizadas em arbitragens, independentemente do local

de sua realização, e o surgimento de melhores práticas, que passam a ser largamente adotadas

(globalização do procedimento arbitral)."

24 Nesse sentido, Carmona (2009a, p. 13) esclarece que esses regulamentos, em especial os internacionais, são.
propositadamente, vagos para atrair Iitigantes de sistemas j urídicos diversos. No mesmo sentido, ver Park (2003, p.
282).

25 Nesse sentido, ver, por exemplo, o artigo 19 do Regulamento de arbitragem e de ADR da ('('f de 2012 (lCC, 2012
- Regulamento de Arbitragem e de ADR da CCI). Mais informações sobre as regras procedimentais nos
regulamentos arbitrais estão disponíveis no capítulo 11, item 11.3, infra.

26 Nesse sentido, a legislação brasileira dispõe no artigo 21, * 2°, da Lei de Arbitragem: "Serão, sempre, respeitados
no procedimento arbitral os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de
seu livre convencimento." (BRASIL, Lei 9.307/1996).

27 Nesse sentido, ver Carmona (2009b, p. 292). O capítulo IV, subitem IV.2.2. infra. apresenta uma discussão sobre o
respeito ao devido processo legal.

28 Nesse sentido, ver Park (2006, p. 11).
29 Segundo Nunes Pinto (2003), a arbitralização é fenômeno que se contrapõe à sua processualização. Ao defender a

arbitralização da arbitragem, o que se busca é incentivar o exercício da arbitragem levando-se em conta as suas
características próprias e evitando-se a transposição de conceitos e atitudes típicas do processo estatal, sendo que
arbitralizar a arbitragem é "dar, na prática, vida ao marco legal que regula o instituto." (NUNES PINTO. 2003,
s/p).

30 O termo "cross-fertillzation" (LOWENFELD, 2005, p. 59) ou cross-pollination (PARK, 2006, p. 8) é utilizado
como metáfora, assemelhando o trabalho das partes envolvidas em arbitragem ao trabalho das abelhas que
transportam o pólen e possibilitam a reprodução.

31 Nesse sentido, ver Kaufrnann-Kohler (2003).
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Com o intuito de consolidar determinados aspectos da prática processual arbitral,

organizações internacionais, instituições arbitrais e entidades destinadas ao estudo da arbitragem

elaboraram regulamentos, diretrizes, notas, checklists e outros documentos de caráter não

vinculante (proliferação de normas não estatais ou soft laws).32

Constatada a multiplicidade de normas processuais que regem a arbitragem, faz-se

necessária a atuação in concreto das partes e dos árbitros em cada caso, utilizando, efetivamente,

da autonomia de que dispõem para estabelecer o procedimento arbitral a ser seguido, que pode ou

não adotar a prática arbitral, sempre respeitando o devido processo legal.

3 Estrutura da tese

o ponto de partida desta análise é a problematização e a contextualização das dificuldades

encontradas para estabelecer as normas processuais aplicáveis à arbitragem (parte I). Primeiro,

por meio do exame de alguns casos, evidencia-se a problemática da aplicação de regras

idiossincráticas de determinada lei processual. Também são apresentados exemplos de casos nos

quais a autonomia para determinação de normas processuais foi utilizada, com a aplicação de

regras diversas e não exclusivamente as de processo civil nacional (capítulo I). Em seguida, é

traçada a evolução histórica da lei processual aplicável à arbitragem: da aplicação mandatória da

lei processual do país da sede da arbitragem à consolidação da autonomia das partes - e,

subsidiariamente, dos árbitros - para desenhar o procedimento adequado para solucionar cada

caso (capítulo 11). O último capítulo da primeira parte discorre sobre o conceito de direito

transnacional e propõe a sua utilização para análise das normas processuais aplicáveis à

arbitragem (capítulo 11I).

A segunda parte desta tese busca sistematizar o presente trabalho. Propõe-se a estudar as

diversas fontes normativas que operam em planos normativos diversos e que devem ser

consideradas ao adotar-se uma metodologia transnacional para o processo arbitral (parte 11).
•

Normas nacionais e supranacionais: esse capítulo analisa as convenções internacionais e

as leis nacionais que consagram a autonomia da vontade das partes, concedendo poder normativo

a elas e, subsidiariamente, aos árbitros para estipular questões procedimentais. Essas normas,

32 O capítulo VII, infra, apresenta discussões sobre o conceito de soft law.
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entretanto, exigem o respeito aos princípios que informam a arbitragem, como a observância do

contraditório, o livre convencimento dos árbitros e a igualdade das partes, garantindo o respeito

do devido processo legal (capítulo IV).

Normas estipuladas entre as partes: como mencionado, compete às partes estabelecer as

regras processuais. Dessa forma, é de vital importância para este estudo a análise das convenções

arbitrais, com as normas eleitas pelas partes. Muito embora essas convenções arbitrais sejam, em

geral, sucintas com relação a questões procedi mentais, um regulamento arbitral, ao ser

incorporado, se torna vinculante para aquela arbitragem e deve ser respeitado como vontade das

partes (capítulo V).

Normas transnacionais: esse capítulo analisa as normas produzidas pela própria

comunidade arbitral (autopoiesie) que se tornam usuais, possibilitando a emergência de consenso

sobre as melhores práticas para a condução do processo arbitral (best practices) entre os atores da

comunidade arbitral (capítulo VI).

Normas não estatais: são estudadas nesse capítulo diretrizes, guias, regras e normas

procedimentais elaboradas por organizações internacionais, instituições arbitrais ou organizações

dedicadas ao estudo da arbitragem que, mesmo sem ser dotadas de natureza mandatória, são

largamente adotadas e contribuem para a regulamentação do sistema arbitral (capítulo VII).

Por fim, buscando uma solução que esclareça o emaranhado de normas aplicáveis ao

processo arbitral, a terceira parte defende a necessidade de maior normatização in concreto (parte

11I).

Normas in concreto: esse capítulo considera a necessidade de atuação ativa das partes e

dos árbitros no início do procedimento arbitral, estabelecendo regras processuais específicas para

determinada arbitragem por meio do termo de arbitragem ou de ordens processuais (capítulo

VIII).
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CONCLUSÃO

o desafio deste trabalho foi analisar o quadro regulatório das questões processuais da

arbitragem no âmbito internacional.

A primeira dificuldade enfrentada dizia respeito à aplicação das normas dos códigos de

processo civil ou de outras regras processuais nacionais. Em termos legislativos, essa dificuldade

foi superada com o reconhecimento da autonomia das partes e, subsidiariamente, dos árbitros

para estabelecer regras processuais pelas convenções internacionais, pela Lei Modelo, pelas

legislações nacionais e pelos mais diversos regulamentos de arbitragem. Entretanto, aspectos

culturais, assim como a formação jurídico processual dos atores envolvidos na arbitragem, ainda

influencia a forma como esta é conduzida.

A segunda dificuldade foi identificar uma metodologia própria para o processo arbitral,

afastando a processualização da arbitragem. Para tanto, é necessário se desprender da visão

monista do direito, estritamente vinculada à existência de norma legal, e admitir a existência de

um pluralismo normativo no âmbito internacional. Adotando-se a metodologia do direito

transnacional, que reconhece o entrelaçamento de uma pluralidade de fontes normativas, é

possível estabelecer um quadro regulatório próprio do processo arbitral.

A terceira dificuldade foi reconhecer o conteúdo desse quadro regulatório. Constatou-se a

harmonização da prática arbitral com a semelhança do procedimento adotado em diversos países.

Não há, entretanto, uniformização dessa prática, e seu conteúdo é de difícil identificação. Essa

dificuldade não foi superada. Evidências da harrnonização da prática arbitral em um determinado

momento histórico poderão ser constatadas em estudos futuros sobre aspectos específicos do

procedimento arbitral ou por pesquisas empíricas, como a que está sendo conduzida pela

Universidade Queen Mary e será divulgada em setembro de 2012.

Após a análise realizada, verificou-se que o paradoxo indicado no início deste estudo

persiste. Por mais que haja crescimento da harmonização da prática processual arbitral, com a

evolução das transações internacionais e o aumento no número de atores participantes nesse

meio, os embates sobre a maneira adequada de conduzir o procedimento arbitral continuam

recorrentes. O grande desafio que permanece para a comunidade arbitral é criar normas que, ao

mesmo tempo que concedem autonomia às partes e aos árbitros, possam dar segurança a todos os
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participantes da arbitragem.

Para enfrentar essas dificuldades, a primeira parte deste trabalho apresentou a

contextualização do problema. Primeiro, foram citados como exemplo alguns casos nos quais

houve questionamentos sobre aspectos processuais da arbitragem. Em seguida, foi traçada a

evolução histórico-legislativa que consagrou a autonomia processual das partes e afastou a

aplicação mandatória das leis processuais nacionais. Nesse contexto, foi proposta a análise das

normas processuais aplicadas na arbitragem à luz do direito transnacional. O conceito de direito

transnacional, concebido por Jessup, mostrou-se apropriado para o desenvolvimento do quadro

regulatório das questões processuais da arbitragem, por trazer uma visão pluralista do direito.

Esse conceito abrange as normas nacionais e as internacionais, bem como outras fontes

normativas que não se enquadram tipicamente em uma categoria tradicional.

Partindo do conceito de direito transnacional, na segunda parte deste trabalho foram

analisadas as diversas fontes normativas que compõem o quadro regulatório do processo arbitral.

Constatou-se que as legislações nacionais e as convenções internacionais exercem uma

regulamentação mínima no processo arbitral, exigindo apenas o respeito ao devido processo

legal. Por outro lado, as normas estipuladas pelas partes demonstraram-se extremamente

relevantes, sendo que o desrespeito ao que foi por elas acordado em matéria processual possibilita

a anulação ou o não reconhecimento da sentença arbitral. Esse contexto permitiu a progressiva

harmonização da prática arbitral processual. Verificou-se uma tendência à padronização da forma

de condução da arbitragem, independentemente do local de sua realização, possibilitando a

autorregulamentação do sistema arbitral. Com o intuito de identificar o conteúdo dessa prática

processual arbitral, multiplicaram-se as normas não estatais que visam à regulamentação e à

harmonização da arbitragem.

A utilização do método transnacional, que leva em consideração o entrelaçamento entre

essas diversas fontes normativas, demonstrou-se adequado como método, mas insuficiente para

garantir às partes envolvidas na arbitragem segurança quanto à maneira como esse procedimento

será conduzido.
•

O estudo conclui que há necessidade de atuação mais ativa das partes e dos árbitros no

que diz respeito ao esclarecimento, diante do caso concreto, do modo como o procedimento

arbitral se desenvolverá. Nesse sentido, a terceira parte desta tese defendeu a necessidade de
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maior normativização in concreto com a realização de uma conferência processual preparatória

para acordar questões processuais e propôs uma lista de verificação com tópicos que podem ser

analisados nessa ocasião.

Para que a decisão sobre as questões processuais na arbitragem não seja balizada apenas

pelas regras processuais nacionais, é necessário que a prática arbitral, com suas diversas fontes

normativas, seja mais divulgada. Dessa forma, apresentam-se algumas sugestões que poderão

contribuir para a promoção do conhecimento da prática arbitral e para sua harmonização no

Brasil:

• a tradução, para o português, das normas não estatais sobre condução do procedimento

arbitra I existentes em idioma estrangeiro - por exemplo, as Regras da IBA sobre

produção de provas e as Notas da UNCITRAL sobre organização de procedimentos

arbitrais;

• a participação organizada e contínua da comunidade arbitral brasileira nos fóruns

internacionais nos quais há elaboração de normas não estatais que impactam na condução

do procedimento, em especial na UNCITRAL, na CCI e na IBA;

• a criação de um comitê no CBAr responsável pelo acompanhamento da evolução das

normas não estatais no âmbito internacional, discutindo internamente os temas em debate

no exterior e apresentando comentários sob a perspectiva brasileira;

• a elaboração de normas não estatais sobre a condução do procedimento arbitral as quais

correspondam aos anseios da comunidade arbitral brasileira, sob a coordenação de

entidades que exerçam papel importante na arbitragem no Brasil, como o CBAr e as

principais instituições arbitrais; e

• a publicação de termos de arbitragem, ordens processuais e decisões processuais nas

revistas de arbitragem existentes no Brasil, incentivando a circulação e o conhecimento da

prática arbitra!.

•
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