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INTRODUÇÃO 

 

Por que a imparcialidade do árbitro  

 

A preocupação com a imparcialidade do árbitro torna-se cada vez maior à medida em que 

cresce a utilização desse método de solução de controvérsias. Isso porque, conformada por 

influências diversas (e muitas vezes antagônicas) que orbitam entre a autonomia da 

vontade das partes e as exigências do devido processo
1
, a compreensão da imparcialidade 

do árbitro pode ser distorcida – com efeitos práticos devastadores para o método – por 

visões que não outorguem a devida atenção para uma ou para outra influência e, sobretudo, 

por visões que não reconheçam o ambiente institucional em que tal método é praticado
2
. 

 

As dificuldades se iniciam pela própria conceituação do termo “imparcialidade”. Visões 

que pendem excessivamente para a autonomia das partes irão, despreocupadamente, 

afirmar que a imparcialidade do árbitro fica prejudicada pelo próprio método de sua 

escolha, pois as partes “abririam mão” da imparcialidade pelo benefício de nomearem os 

próprios julgadores
3
. De outro lado, visões que pendem excessivamente para um viés 

processualista correm o risco de apenas repetir a fórmula de que a imparcialidade 

                                                 
1
 Colocando que as duas distinções entre a jurisdição estatal e a jurisdição arbitral são o lugar do seu 

exercício e a origem da função jurisdicional, das quais derivam uma série de consequências, BRUNO OPPETIT. 

Teoría del arbitraje (trad. Eduardo Silva Romero et al.). Colombia: Legis Editores, 2006, pp. 61-71. Indo 

além, para defender uma ordem jurídica autônoma para a arbitragem internacional, EMMANUEL GAILLARD. 

Teoria geral da arbitragem (trad. Natália Mizrahi Lamas). São Paulo: Atlas, 2014, pp. 31-35. Passando ao 

largo dessa sistematização, mas fazendo referência aos dois planos em que o método arbitral opera (“private 

agreement of the parties” e “law of the jurisdiciton”), além de um terceiro plano na arbitragem internacional 

(“lex mercatoria”, “general principles” e “public law”), FRANCIS DONALD DONAVAN. International 

commercial arbitration and public policy, in New York University journal of international law and politics, 

v. 27, 1995, pp. 646-649. Especificamente sobre o devido processo legal e a arbitragem, MATTI S. KURKELA; 

SANTTU TURUNEN. Due process in international commercial arbitration. 2. ed. New York: Oxford, 2010, 

passim. 

2
 O ambiente institucional e as mudanças ocorridas até a primeira metade dos anos 1990 são tratados de 

modo sucinto no plano de desenvolvimento da obra de YVES DAZALAY; BRYANT G. GARTH. Dealing in 

virtue: international commercial arbitration and the construction of a transnational legal order. Chicago: 

The University of Chicago Press, 1996, pp. 9-18. 

3
 Trata-se da corrente afirmação no sentido de que, na arbitragem, “[t]here is a tredeoff between impartiality 

and expertise”, apresentada originalmente pelo Judge Posner no caso Merit Insurance. Sobre a afirmação e 

suas consequências, vide HONG-LIN YU; LAURENCE SHORE. Independence, impartiality, and immunity of 

arbitrators – US and English Perspectives, in International and comparative law quarterly, v. 52, 2003, pp. 

947-949; vide, ainda, notas de rodapé nº
s
 288 e 355 do presente estudo. 
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significaria a “equidistância” do julgador ante as partes
4
, sem reconhecer que essa ideia 

não se conforma ao método arbitral (em que o julgador é escolhido por partes que querem 

vencer a disputa), de modo que todas as premissas, motivos e fatos que influenciaram essa 

escolha devem ser considerados. 

 

A falta de um suporte teórico-conceitual adequado – sobretudo aplicado a um ambiente 

institucional peculiar como é o da arbitragem – não enseja apenas a dificuldade de 

identificação da imparcialidade, mas também a confusão entre uma vaga noção desse 

instituto com noções também vagas de independência e neutralidade do árbitro. Tudo isso 

acaba por dificultar a solução de problemas concretos, cuja amplitude e diversidade 

nenhum dos regramentos ou orientações – uma pletora de leis estatais, regulamentos 

institucionais, códigos de ética, recomendações profissionais, roteiros de atuação, guias de 

“melhores práticas” e tudo o mais – conseguiu, até o momento, abarcar. Segundo alguns, 

tais regramentos não devem alcançar tal objetivo – ou mesmo jamais conseguirão fazê-lo
5
 

– para além de um nível geral, que respeite as características e orientações típicas das 

diferentes experiências jurídicas, sobretudo nacionais
6
. 

 

Impossível negar o papel fundamental das regras sancionadoras da imparcialidade, que 

cumprem um papel vital ao orientar um comportamento tido como adequado para 

resguardar a higidez do método arbitral. No entanto, a leitura de regras sem um suporte 

teórico-conceitual que compreenda as influências jurídicas (processualidade e autonomia 

da vontade) e o ambiente institucional do método de solução de controvérsias não auxilia 

na busca de uma orientação minimamente segura para a solução de problemas concretos. 

 

                                                 
4
 CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO. A arbitragem na teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 

27. 

5
 KIRSTEN WEISEMBERT. Peace is not the absence of conflict: a response to professor Rogers’s article “Fit 

and function in legal ethics”, in Wisconsin international law journal, v. 25, 2007, pp. 113-118. 

6
 TOBY LANDAU. The regulation of international commercial arbitration: comparative trends and tensions, 

in KOICHI HAMADA; MITSUO MATSUSHITA; CHIKARA KOMURA. Dreams and dilemmas: economic friction 

and dispute resolution in the Asia-Pacific, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2000, pp. 458-

460. O autor desenvolveu sua tese, expondo-a em palestra proferida no ICCA 2012 Congress Singapore, em 

junho de 2012; disponível no endereço eletrônico www.arbitration-

icca.org/AV_Library/ICCA_Singapore2012_Toby_Landau_QC.html; consulta em 21.02.2014. Em sentido 

análogo, defendendo que regras expressas não captariam a gama de situações possíveis de envolvimento 

entre advogados, seus escritórios, partes e empresas interrelacionadas, o que daria azo somente a maior 

intervenção estatal na arbitragem, em prejuízo da própria finalidade do instituto, RAPHAËL DE VIETRI; 

KANAGA DHARMANANDA. Impartiality and the issue of repeat arbitrators: a reply to Slaoui, in Journal of 

international arbitration, v. 28, 2011, pp. 195-196 
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Nesse sentido, a referência estabelecida na lei brasileira às regras sancionadoras da 

imparcialidade do juiz (art. 14 da Lei de Arbitragem - LA) adiciona dificuldade extra tanto 

para a concepção de um suporte teórico-conceitual relativo ao árbitro quanto para a 

aplicação desse suporte nas infinitas variáveis encontráveis nas situações concretas. 

Conforme já afirmado, o modelo processual estatal, embora possa influenciar – e 

influencie
7
 – o modelo processual arbitral, não se reduz a ele, nem se equivalem juiz 

(funcionário estatal geralmente sorteado para solucionar uma controvérsia, com poderes 

conferidos diretamente pela lei) e árbitro (particular geralmente nomeado pelas partes para 

essa mesma deliberação, com poderes conferidos pela lei e modulados potencial ou 

concretamente pelas partes). Assim, ainda que se possa obter um suporte teórico-conceitual 

unificado de imparcialidade para o processo judicial e para o processo arbitral, ele deve ser 

entendido e aplicado à luz das particularidades desse último (aí inclusos seus atores 

centrais, os julgadores) e, sobretudo, à luz do ambiente institucional em que sua prática se 

desenvolve, ambiente esse que compreende os estímulos e interesses que partes, 

advogados, potenciais árbitros e entidades que prestam serviços ligados à arbitragem 

possuem, bem como relações que esses mesmos atores protagonizam em um mercado 

particularíssimo e assimétrico
8
. 

 

Um conceito - embora fundamental para conferir consistência ao tratamento da 

imparcialidade do árbitro - não é o bastante para, de modo automático, resolver a 

infinidade de problemas que se colocam na prática da arbitragem. Assim, mais que um 

trabalho de conceituação, o presente estudo se propõe a tornar esse conceito operativo para 

o enfrentamento dos problemas possíveis de ocorrer no método arbitral; problemas esses 

que acabam por ser agravados em razão do afluxo cada vez maior de atores – com 

                                                 
7
 Colocando o processo arbitral como sistema, destacando seu fechamento operacional e sua abertura 

cognitiva, EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE. Processo arbitral e sistema. São Paulo: Atlas, 2012, pp. 

40-60. Também sobre o assunto, fazendo ligações entre teoria geral do processo e arbitragem, o já citado 

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO. A arbitragem... op. cit., passim. 

8
 Destacando a existência de competição entre instituições arbitrais e entre profissionais, travada em 

ambiente desregulado e caracterizado pela assimetria de informação, CATHERINE A. ROGERS. Transparency 

in internatinal commercial arbitration, in University of Kansas law review, v. 54, 2006, pp. 1313-1319. Em 

sentido análogo, destacando a competição entre países para atrair a arbitragem como negócio, com resultados 

para a nomeação de seus nacionais como árbitros, vide CHRISTOPHER R. DRAHOZAL. Arbitrator selection and 

regulatory competition in international arbitration law, in CHRISTOPHER R. DRAHOZAL; RICHARD W. 

NAIMARK (Ed.). Towards a science of international arbitration. The Hague: Kluwer Law International, 2004, 

pp. 174 e 185-186. Para uma visão (otimista) a partir do Brasil, ARNOLDO WALD. A arbitragem e o mercado 

de trabalho dos advogados, in Revista de arbitragem e mediação, v. 32, 2012, pp. 95-98. 
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diferentes bagagens ético-culturais (e também jurídicas quando na arbitragem 

internacional) – no ambiente institucional em que a arbitragem é praticada.  

 

Essa operacionalização do conceito de imparcialidade se dará, segundo a proposta deste 

estudo, por meio da construção de uma norma concreta
9
, embasada em inferências que o 

intérprete fará de eventos do mundo fático (i) à luz da estrutura normativa à sua disposição, 

a qual ele deve respeitar como roteiro para a elaboração da norma (sob pena de propor uma 

norma inaceitável em nível sistêmico), e (ii) à luz de conteúdos fático-hipotéticos 

reconhecidos ou reconhecíveis pelas regras aplicáveis, que proporcionarão ao intérprete o 

insumo para a formação dos silogismos que preencherão a hipótese normativa e apontarão 

a sua satisfação pelo evento do mundo fático (o que, se não observado, ensejará a 

inaceitabilidade da norma porque incoerente frente ao evento que visa sancionar). Essas 

duas instâncias são denominadas, pela ausência de termos mais adequados, como  

premissas de estrutura e premissas de conteúdo no presente estudo. 

 

Com a proposta de identificar um suporte teórico-conceitual adequado e de apresentar um 

método para sua operacionalização, este estudo busca prestar auxílio na compreensão da 

imparcialidade do árbitro, como também servir de apoio para a solução de problemas 

concretos, seja de modo preventivo, seja de modo corretivo. De fato, não se pode abrir mão 

da imparcialidade do árbitro, mas também não se pode permitir que a incompreensão do 

seu conteúdo (ou, pior, a justificativa de sua suposta defesa mascarar a intenção de 

perturbar o processo arbitral ou anular uma sentença arbitral desfavorável) autorize a 

utilização de táticas que fragilizem ou limitem o alcance do método arbitral. 

 

 

                                                 
9
 Vale rememorar a distinção entre regra e norma: a primeira é o texto que será interpretado; a segunda é o 

juízo, produto da interpretação. HUMBERTO ÁVILA. Teoria dos princípios. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 

33. 
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Estrutura do presente estudo
10

 

 

No capítulo 1 será apresentada a noção genérica e corrente de imparcialidade, bem como 

as diferentes técnicas para sua padronização nas experiências jurídicas nacionais e 

institucionais (inclusive com o recurso à soft law). Essa apresentação identificará as 

técnicas que se valem: (i) do estabelecimento de equivalência entre as causas de recusa ou 

impugnação do árbitro às hipóteses de afastamento do juiz; (ii) da tipificação legal 

“fechada” dos casos de recusa ou impugnação do árbitro; e (iii) do recurso a uma cláusula 

geral vaga, a ser preenchida conforme as circunstâncias do caso concreto. Na medida do 

possível, serão trazidas decisões de casos reais representativas das técnicas de 

padronização. Ao final do capítulo, serão feitos apontamentos sobre as considerações da 

doutrina brasileira a respeito do tema.   

 

O capítulo 2 busca estabelecer um suporte teórico-conceitual para a imparcialidade por 

meio do reconhecimento do seu conteúdo e da sua função na relação jurídica processual. 

Será demonstrado que a ideia comumente difundida de imparcialidade como inexistência 

de “outras influências” - além dos argumentos das partes na decisão do julgador - não se 

sustenta filosoficamente, linguisticamente, sociologicamente e mesmo juridicamente, pois 

não reconhece que o fenômeno de conhecer algo – imprescindível (ou mesmo 

identificável) à ação de valorar e julgar – se apoia nas pré-compreensões do julgador. Por 

tal razão, com base no modelo democrático de processo e no conceito de influência, o 

capítulo em questão propõe outra concepção de imparcialidade, ligada à não vedação do 

julgador à influência dos argumentos das partes para o seu convencimento. No entanto, 

diante da impossibilidade de aferição in natura desse fenômeno psíquico, o presente estudo 

propõe a operacionalização desse conceito por inferências realizadas pelo intérprete a 

partir de eventos reconhecíveis e identificáveis, operacionalização essa pautada, portanto, 

na aparência. 

 

                                                 
10

 Os termos, conceitos e ideias mencionados nesta Introdução são adequadamente tratados, com exposição 

detalhada e identificação das referências bibliográficas, nos capítulos de desenvolvimento do presente estudo. 

A opção pelo não tratamento aprofundado na Introdução visa a evitar a repetição (ou antecipação) 

desnecessária de argumentação e a sobreposição de referências bibliográficas, o que prejudicaria o 

desenvolvimento de toda a análise. 
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O capítulo 3 busca a operacionalização do conceito de imparcialidade sugerido no capítulo 

anterior, utilizando-se de premissas de estrutura aplicáveis também para o método de 

padronização escolhido pela LA, e de premissas de conteúdo derivadas da categorização 

das hipóteses mais comuns de ensejar a aparência de parcialidade (com a eleição de 

critérios para a análise de cada categoria). A partir dessas premissas, o intérprete poderá 

propor norma específica a regular o evento concreto, norma essa que poderá ostentar 

coerência externa (frente ao sistema jurídico aplicável) e interna (frente ao evento 

normatizado). Conforme já foi colocado, a proposta de norma não pode ignorar o ambiente 

institucional no qual se desenvolve a arbitragem – e seus personagens, práticas e estímulos 

–, sob pena de perder a coerência externa ou interna. Como a norma é proposta pelo 

intérprete (que também possui suas pré-compreensões), o capítulo em questão também 

trata desse personagem. 

 

O capítulo 4 trata de questões que exsurgem do suporte teórico-conceitual da 

imparcialidade e do método de operacionalização propostos, os quais ressaltarão a 

existência de diferentes padrões de análise para o árbitro e para o juiz, além de favorecer 

sua distinção frente à noção geral de independência, identificada pela doutrina – 

equivocadamente – como fenômeno “objetivo”. O capítulo em questão também busca 

distinguir a imparcialidade do dever de revelação, seja quanto à sua natureza, seja quanto 

aos efeitos das respectivas violações. Após discutir a possibilidade, à luz da legislação 

brasileira, de se assumir diferentes padrões de imparcialidade para os membros de um 

tribunal arbitral, o capítulo é fechado com um olhar sobre novíssimas questões que 

envolvem o tema em análise. 

 

Importante ressaltar que o presente estudo não trata de questões eminentemente 

procedimentais, a saber, o tempo, o modo e a forma da apresentação de eventual recusa ou 

impugnação de árbitro, que podem variar de acordo com o regulamento institucional 

adotado pelas partes; nem trata propriamente da ação anulatória de sentença arbitral, da 

qual a violação da imparcialidade é apenas uma das possíveis causas de pedir e cujo 

procedimento e eficácia da sentença ultrapassam o objeto do presente estudo, já 

identificado.  
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CONCLUSÕES 

 

Do desenvolvimento dos capítulos precedentes podem ser extraídas algumas conclusões, 

resumidas abaixo em forma de itens. 

 

1. Experiências jurídicas nacionais utilizaram-se de modelos distintos para a padronização 

da imparcialidade do árbitro, segundo três técnicas principais: (i) tipificação legal dos 

casos de recusa ou impugnação; (ii) equiparação às causas de impedimento ou suspeição 

de juízes; e (iii) estabelecimento de um estado de coisas ou uma cláusula geral. Todas as 

técnicas apresentam alguma desvantagem, compreendendo, para a técnica (i) acima, a 

dificuldade ou impossibilidade de enquadramento de grande variedade de hipóteses 

passíveis de ocorrer nos casos concretos; para a técnica (ii) acima, a dificuldade de se 

adequar o regramento concebido para funcionário estatal (escolhido para julgar uma causa 

segundo as regras de distribuição de competência) ao árbitro (escolhido direta ou 

indiretamente pelas próprias partes); e para a técnica (iii) acima, a dificuldade de 

preenchimento do suporte fático da norma a ser aplicada, prejudicando a previsibilidade da 

conduta desejada e a harmonia das decisões. Instituições arbitrais (tais como a AAA, a IBA 

ou as câmaras e centros que administram processos arbitrais) também buscaram orientar a 

conduta dos profissionais envolvidos com a prática da arbitragem, no sentido de privilegiar 

a imparcialidade do árbitro, com a edição de regulamentos, códigos de ética ou guias de 

melhores práticas que, entretanto, esbarram nas mesmas dificuldades encontradas pelos 

modelos nacionais. 

 

2. As tentativas de padronização dificilmente produzirão resultados satisfatórios sem o 

reconhecimento de um conteúdo à imparcialidade, hábil a superar as noções genéricas que 

giram em torno da ausência de “outras influências” (além dos argumentos das partes) no 

convencimento do julgador ou da sua “equidistância”, ou que compreendam a 

imparcialidade como um fenômeno circunscrito à esfera da autonomia privada das partes, e 

que, por isso, possa ser objeto de renúncia. Piora o quadro a confusão entre essas noções 

genéricas a respeito da imparcialidade com as noções também genéricas a respeito da 

independência e neutralidade do árbitro, especialmente quando se afirma existir, entre tais 

noções, relação de causa e efeito ou interdependência. Tudo isso dificulta a interpretação 

das regras aplicáveis, prejudicando não apenas a sua convergência em nível sistemático, 
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mas especialmente em prejuízo da previsibilidade e controle das condutas dos árbitros, das 

partes e de seus advogados nos casos concretos. 

 

3. Para a identificação de um conteúdo à imparcialidade é necessária, antes, a tomada de 

consciência de que o ato de conhecer algo (e, portanto, interpretar e decidir) é precedido da 

pré-compreensão do intérprete. Essa pré-compreensão, por sua vez, é originada a partir das 

experiências até então vividas pelo intérprete; tudo o que ele vivenciou influencia no ato de 

conhecer (e decidir), de modo que as “outras influências” às quais o julgador não deveria 

estar exposto não caracterizam sua parcialidade. Ao contrário, elas configuram condição 

necessária para o julgamento. Não é por outra razão que as partes analisam os currículos, 

os contatos, as opiniões e os trabalhos dos árbitros que irão escolher, buscando 

potencializar suas chances de vitória no litígio. 

 

4. Sendo certa a exposição do árbitro a influências outras além dos argumentos das partes, 

é preciso descartar esse fenômeno como característico da parcialidade e identificar, com 

apoio no modelo democrático de processo, outro fenômeno hábil a preencher o conteúdo 

da imparcialidade. 

 

5. O modelo democrático de processo demanda que os argumentos das partes exerçam 

influência no desenvolvimento e na conclusão da relação jurídica processual. Assim, a 

parcialidade pode ser identificada como o impedimento, a vedação, a imunidade do 

julgador a essa influência. Assim, se o árbitro já está convencido a respeito de qual parte 

tem razão em determinado conflito sem permitir qualquer influência dos argumentos das 

partes (o que é totalmente diferente de o árbitro ter decidido casos análogos ou ter opinião 

em tese sobre a matéria discutida), resta caracterizada a parcialidade. 

 

6. Configurando-se a imunidade à influência (de ao menos uma) das partes um fenômeno 

psíquico e, portanto, subjetivo, é necessário operacionalizar o conteúdo da imparcialidade, 

a fim de que ele possa ser aferido a partir de eventos objetivos ou intersubjetivos. É 

necessário, portanto, o recurso à aparência inferida a partir de eventos do mundo fático. 

 

7. Não é qualquer evento ou qualquer aparência dele inferida o bastante para caracterizar a 

parcialidade ou a imparcialidade do árbitro. Essa aparência deve ser mensurada à luz de 
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premissas de estrutura e premissas de conteúdo, por um intérprete consciente da existência 

e do funcionamento de um ambiente institucional no qual a arbitragem se desenvolve. 

 

8. As premissas de estrutura estabelecem orientação para que a norma concreta respeite a 

coesão e a coerência do sistema normativo do qual é extraída pelo intérprete.  

 

9. A primeira premissa de estrutura impõe o modelo democrático de processo como 

condição necessária para a elaboração de normas quando o evento fático está descrito na 

hipótese de regras vinculantes aplicáveis a determinado processo arbitral (isto é, quando há 

regra que imponha determinado comportamento ao árbitro com vistas à sua 

imparcialidade). A primeira premissa também impõe o modelo democrático de processo 

como condição necessária para a elaboração de normas quando não há, nas regras 

aplicáveis ao processo arbitral específico, alguma que preveja a hipótese subsumível ao 

evento ocorrido, isto é, quando não há regra que imponha um estado de coisas, mas não o 

modo de alcançá-lo. Assim, o modelo democrático de processo deve constituir a orientação 

para a elaboração de norma tanto para o caso em que somente a lei já imponha o 

comportamento tido como violador da imparcialidade (como, por exemplo, serem cônjuges 

árbitro e parte, consoante art. 14 da LA cumulado com o art. 134, inc. I, do CPC), como 

também para o caso em que outras regras – além das legais – assim o façam (como, por 

exemplo, a atuação pretérita do árbitro como mediador, consoante art. 13, § 6º, da LA 

cumulado com o art. 5.2(k) do regulamento do CAM-CCBC). O modelo democrático de 

processo também deve orientar a elaboração de norma quando inexistam regras aplicáveis 

que imponham comportamento (como, por exemplo, a indicação do mesmo árbitro por um 

número excessivo de vezes, para decidir casos distintos, por partes representadas por um 

mesmo escritório de advocacia (aí se aplica somente o art. 13, § 6º, da LA). 

 

10. A segunda premissa de estrutura orienta o intérprete a elaborar norma – especialmente 

quando não há regra que imponha conduta específica – que satisfaça postulados 

hermenêuticos, tais como o da proporcionalidade ou da coerência e coesão sistemáticas. É 

o respeito a esses postulados que permitirão distinguir – com o apoio nas premissas de 

conteúdo – a situação em que o árbitro participou de um evento acadêmico com o 

advogado de uma das partes (o que não aparenta parcialidade), com a situação em que o 

árbitro tenha negócios habituais com esse advogado (o que aparenta parcialidade), bem 

como as respectivas consequências. 
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11. As premissas de conteúdo auxiliam o intérprete na elaboração de norma que respeite a 

coerência interna entre a hipótese de fato normativa (que o intérprete irá formular) e o 

evento que se quer regular (que o intérprete irá descrever), mediante a categorização desses 

eventos e, dentro de cada categoria, a eleição de critérios para que esses eventos sejam 

analisados. Por exemplo, nos eventos redutíveis à categoria de “relação societária do 

árbitro com a parte” (numerada no presente estudo como 1.1.1), os critérios principais de 

análise envolvem a proximidade, a intensidade e a contemporaneidade dessa relação, bem 

como a existência de benefício econômico demonstrável, a imediatidade de sua auferição 

pelo arbitro com o julgamento do processo arbitral e sua substancialidade. Assim, muito 

mais aparente a parcialidade do árbitro que seja sócio direto da parte (e não titular de um 

fundo de investimento que detenha ações), que seja seu diretor (e não mero sócio sem 

cargo), que ostente essa posição ao tempo do processo (e não em passado distante), que 

seja titular de um número expressivo de ações (e não de quantia pequena), especialmente 

quando o julgamento irá atribuir capital diretamente à parte (e não apenas dificultar a 

situação de sua concorrente no mercado), em valores expressivos (que possam assim ser 

definidos tanto em termos absolutos quanto relativos, frente ao patrimônio do árbitro).  

 

12. As premissas de estrutura não são analisadas anteriormente às premissas de conteúdo, 

pois é impossível elaborar uma norma – bem como verificar sua coerência sistemática – 

sem o conhecimento da hipótese de fato que tal norma visa regular. 

 

13. Ao analisar as premissas de estrutura e de conteúdo, o intérprete deve levar em conta o 

ambiente institucional no qual a arbitragem se desenvolve, estando consciente que, a 

despeito da existência de uma elite de árbitros, seu número tem aumentado e ensejado uma 

competição entre os profissionais com perfil para o exercício dessa função, profissionais 

esses que se comportam com vistas a aumentar seu capital simbólico em um mercado 

caracterizado por assimetrias, sobretudo de informação. Esse capital simbólico é agregado 

em três frentes (detenção de saber específico; manutenção de relações negociais e sociais 

dentro do mercado; e reconhecimento dos pares), razão pela qual o comportamento 

esperado dos possíveis árbitros que se voltem a essa acumulação de capital simbólico deve 

ser levado em conta pelo intérprete no momento de criação de norma a ser aplicada no caso 

prático. O intérprete também deverá levar em conta o perfil esperado do observador do 

evento fático que será descrito, pois diferentes observadores terão potencial para valorar – 
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de modo diferenciado – o evento, com reflexos na análise das premissas de estrutura e de 

conteúdo. 

 

14. Em vista da função que possui para a relação processual, a parcialidade do árbitro não 

pode ser reconhecida apenas nos casos de impedimento e suspeição de juízes. E mesmo as 

previsões quanto a esses últimos casos (arts. 134 e 135 do CPC) devem ser adaptadas para 

a aplicação na arbitragem, tendo em vista os diferentes estatutos aos quais estão sujeitos. 

 

15. A noção mais fluida de independência do árbitro não se equipara ao conceito de 

independência do juiz e do Poder Judiciário, nem é preponderantemente objetiva, 

demandando do intérprete um juízo de valor sobre a relação do árbitro com a parte ou 

terceiro. Como a independência – diferentemente da imparcialidade – não tem função 

estrutural na relação processual desenvolvida na arbitragem, ela apenas pode ser tomada 

como um indicativo da aparência de parcialidade e um guia para que o árbitro exerça seu 

dever de revelação. Essas conclusões permitem uma leitura mais adequada dos arts. 13, § 

6, e 14, § 1º, da LA. 

 

16. De modo análogo, a noção também fluida de neutralidade do árbitro (tomada como 

pertencimento do julgador a um grupo de indivíduos do qual também pertençam as partes) 

somente tem relevância quando, no caso concreto, for indicativa da parcialidade do árbitro. 

 

17. O dever de revelação possui natureza contratual e sua violação não dá causa, per se, à 

invalidação da relação processual (e de eventual sentença) arbitral, podendo ser tomada, no 

entanto, como indicativa da parcialidade do árbitro. A criação da norma concreta relativa 

ao dever de revelação deve tomar como ponto de partida um observador interessado, 

impondo ao árbitro o dever de proceder a pesquisas com vistas a detectar potenciais 

conflitos de interesses. 

 

18. O binômio ciência-aceitação das partes com relação aos eventos que caracterizariam a 

parcialidade do árbitro não coloca a imparcialidade no círculo dos direitos dispositivos. As 

partes ainda devem respeitar o modelo democrático de processo, que impõe um julgador 

imparcial. Ao aceitarem árbitro envolvido em determinado evento, as partes declaram que 

ele não dá ensejo à criação de norma concreta que sancione a parcialidade do árbitro, e não 

que aceitam árbitro parcial. A ciência das partes sobre o evento deve ser demonstrável e 
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sua aceitação deve ser expressa, salvo se as circunstâncias particulares (como, por 

exemplo, a existência de informação pública e acessível às partes sobre o árbitro e o 

silêncio das partes no momento em que tais fatos poderiam ser alegados) orientarem em 

sentido diverso.  

 

19. Os critérios de análise da imparcialidade devem ser os mesmos para todos os membros 

do tribunal arbitral, sendo que a parcialidade de um árbitro é suficiente para a invalidação 

de uma sentença. 

 

20. Não bastassem os problemas e dificuldades ensejados pelo estado atual da prática 

arbitral, o desenvolvimento desta colocará, em breve, novos desafios aos profissionais 

atuantes na área, que demandarão maior quantidade de e mais aprofundadas investigações 

sobre o tema. 
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PRINCIPAIS ABREVIATURAS 

 

Amcham – American Chamber of Commerce 

CA-AMCHAM – Centro de Arbitragem da Câmara Americana de Comércio 

CAMARB – Câmara de Arbitragem Empresarial-Brasil 

CAM-CCBC – Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá 

CCI – Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional 

CCMA-CIESP/FIESP – Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Ciesp/Fiesp 

CIETAC – China International Economic and Trade Arbitration Commission 

CPC – Código de Processo Civil brasileiro 

CPP – Código de Processo Penal brasileiro 

FAA – Federal Arbitration Act 

GAC – General Arbitration Council of the Textile and Apparel Industries 

IBA – International Bar Association  

ICJ – International Court of Justice 

ICSID – International Centre for Settlement of Investment Disputes 

LA – Lei de Arbitragem brasileira 

LCIA – The London Court of International Arbitration 

NAFTA – North American Free Trade Agreement 

NASD – National Association of Securities Dealers 

RUAA – Revised Uniform Arbitration Act  

SCC – The Stockholm Chamber of Commerce 

STJ – Superior Tribunal de Justiça 

TJSP – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

UNCITRAL – United Nations Commission on International Trade Law 
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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo superar as diversas noções genéricas a respeito da 

imparcialidade do árbitro e assim atribuir-lhe um conceito próprio, estabelecido a partir do 

reconhecimento da vital importância do exercício da influência das partes na relação 

jurídica processual. 

 

O estudo parte da premissa de que todas as experiências pretéritas do árbitro (como as de 

qualquer indivíduo) constituem condição necessária para que este forme pré-conceitos e 

assim conheça e decida um conflito – e que, por isso, tais experiências e conceitos 

pretéritos sempre existem e sempre influenciam o julgador. Também é premissa de análise 

o ambiente institucional em que a arbitragem se desenvolve e no qual os profissionais 

buscam auferir capital simbólico que lhes possibilite êxito nas nomeações para a função de 

árbitro. Essas premissas impedem que se aprove a noção genérica da imparcialidade como 

“equidistância”, “ausência de interesse próprio na solução do litígio” ou “ausência de 

outras influências no convencimento do árbitro além dos argumentos lançados pelas partes 

no litígio”, e impõem o reconhecimento de um conteúdo apoiado na “inexistência de 

barreira à influência que os argumentos das partes exercerão na decisão do árbitro” (a 

despeito, portanto, de quaisquer outras influências às quais o julgador – como todo 

indivíduo – está sujeito). 

 

A identificação de um conteúdo para a imparcialidade é, todavia, insuficiente para a 

solução de problemas práticos, razão pela qual o presente estudo sugere sua 

operacionalização por norma concreta – extraída de regras vinculantes que imponham um 

comportamento (art. 14, caput, da Lei de Arbitragem brasileira) ou um estado de coisas 

(art. 13, § 6º da Lei de Arbitragem brasileira) – que atenda a certas premissas de estrutura e 

de conteúdo. As premissas de estrutura têm como finalidade garantir a coerência e coesão 

sistemáticas da norma concreta, ao passo que as premissas de conteúdo (extraídas de casos 

reais) buscam a coerência interna da norma, ou seja, a coerência entre o juízo hipotético-

normativo e o juízo sobre o evento fático subjacente. Essas premissas são examinadas à luz 

do ambiente institucional no qual a arbitragem se desenvolve, caracterizado principalmente 

pela interdependência e contínuo contato entre profissionais, a constante troca de papéis a 
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que tais profissionais se sujeitam (ora como árbitros, ora como advogados) e a assimetria 

de informação. 

 

Propostos um conteúdo e um método de operacionalizá-lo para a solução de casos 

concretos, o presente estudo procura desatrelar a imparcialidade – e seus efeitos – da noção 

geral de independência do árbitro, sem apelar para a imprecisa dicotomia subjetividade-

objetividade. Reconhece, ainda, que do árbitro são demandadas posturas diferentes 

daquelas preconizadas aos juízes, razão pela qual a aplicação de regras equiparativas (tal 

como o art. 14, caput, da Lei de Arbitragem brasileira), além de não esgotar todas as 

hipóteses de ataque à imparcialidade, deve ser precedida de diversas adaptações. 

Reconhece, também, o sentido e o alcance do binômio ciência-aceitação na prática arbitral. 

Por fim, o estudo trata da diversa natureza entre o dever de revelação e a imparcialidade 

impostos ao árbitro, de cujas violações derivam consequências também distintas. 
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ABSTRACT 

 

The present study aims to overcome several general notions concerning the impartiality of 

the arbitrator and thus gives it a proper concept, drawn from the recognition of the vital 

importance of parties to exercise influence on the procedural legal relationship. 

 

The study assumes that all past experiences of the adjudicator (as any individual) constitute 

a necessary condition for him to create pre-conceptions and so understand and decide a 

conflict - and that therefore these experiences and past concepts always influence the 

adjudicator. The institutional environment in which the arbitration is developed and in 

which practitioners seek to derive symbolic capital that enables them to succeed in the 

nominations for the role of arbitrator is also a premise of analysis. This premise  prevents 

from approving the generic notion of impartiality as "equidistance", "the absence of self-

interest in the outcome of the case" or "the absence of other influences in the convincing 

process of the adjudicator beyond the arguments submitted by the parties in dispute", and 

requires the recognition of content based on the "absence of barriers to the influence that 

the arguments of the parties shall exercise on the arbitrator's decision" (regardless of any 

other influences to which the judge – as any individual – is exposed) . 

 

Identifying content for impartiality is, however, insufficient for the solution of actual 

problems, and due to that, the study suggests its operation by a norm – extracted from 

binding rules imposing conduct (art. 14, caput of Brazilian Arbitration Law) or a state of 

affairs (art. 13, § 6 of the Brazilian Arbitration Law) – that meets certain premise of 

structure and content. The premise of structure is designed to provide systematic 

consistency and cohesion of the norm, and the premise of content (drawn from actual 

cases) seeks internal consistency of the standard, i.e., the consistency between the 

description of the event anticipated in the norm and the description of the underlying 

factual event. This  premise is examined in the light of the institutional environment in 

which the arbitration is developed, mainly characterized by interdependence and 

continuous contact between professionals, the constant exchange of roles among such 

professionals (either as arbitrators or as lawyers) and information asymmetry. 
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Proposed both a content and a method to operationalize it for the solution of actual cases, 

this study seeks to release fairness – and its effects – from the general notion of 

independence of the arbitrator, without resorting to imprecise objectivity-subjectivity 

dichotomy. It also recognizes that the institutional environment requires postures from the 

arbitrators that differ substantially from those required from judges; due to this reason, the 

application of rules that apparently prescribe the same standards or behaviors for both 

(such as art. 14, caput, the Brazilian Arbitration Law) does not fill all the hypothesis 

capable of menacing the impartiality and must be preceded by various adaptations. It also 

recognizes the meaning and scope of the binomial information-acceptance in arbitral 

practice. Finally, the study addresses the diverse nature of the duty of disclosure and 

impartiality imposed on the arbitrator, whose respective violations also imply different 

consequences. 
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RIASSUNTO 

 

Il presente studio mira a superare diverse nozioni generali riguardanti l'imparzialità 

dell'arbitro e quindi dargli un concetto adeguato, tratto dal riconoscimento dell'importanza 

vitale dei partiti di esercitare un'influenza sul rapporto giuridico processuale . 

 

Lo studio ipotizza che tutte le esperienze passate del giudice (come ogni individuo) 

costituiscono una condizione necessaria per lui a creare preconcetti e così capire e decidere 

un conflitto - e che quindi queste esperienze e concetti del passato influenzano sempre il 

giudice . Il contesto istituzionale in cui l'arbitrato è sviluppato e in cui gli operatori cercano 

di ricavare capitale simbolico che permette loro di avere successo nelle nomine per il ruolo 

di arbitro è anche una premessa di analisi. Queste premesse impediscono che approva l' 

idea generica di imparzialità come "equidistanza", "l'assenza di auto-interesse alla 

soluzione del caso" o " assenza di altri fattori nel processo convincente del giudice l'arbitro 

al di là gli argomenti addotte dalle parti in causa", e richiedono il riconoscimento dei 

contenuti basata sulla "assenza di barriere all'influenza che gli argomenti delle parti 

esercitano sulla decisione dell'arbitro" (a prescindere eventuali altre influenze a cui il 

giudice - come ogni individuo - è esposto) . 

 

Identificare il contenuto di imparzialità è tuttavia insufficiente per la soluzione di problemi 

reali, e grazie a questo, lo studio suggerisce la sua operazionalizzazione da una norma 

concreta – estratta da regola vincolanti che impongono condotta (art. 14, caput, della 

Legge sull'Arbitrato brasiliana) o uno stato degli affari (art. 13, § 6, della Legge 

sull'Arbitrato brasiliana) – che soddisfa determinate premesse di struttura e contenuto. Le 

premesse della struttura cercano la coerenza sistematica e coesione dela norma concreta, e 

le premesse di contenuti (tratti da casi reali) cercano coerenza interna della norma, vale a 

dire, la coerenza tra la descrizione della manifestazione prevista nela norma e la 

descrizione dell'evento fattuale sottostante. Queste premesse sono esaminate alla luce del 

contesto istituzionale in cui si sviluppa l'arbitrato, prevalentemente caratterizzato da 

interdipendenza e contatto continuo tra i professionisti, il continuo scambio di ruoli tra tali 

professionisti (sia come arbitri o come avvocati) e asimmetria informativa. 
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Proposto un contenuto e un metodo per rendere operativa la imparzialità per la soluzione di 

casi concreti, questo studio cerca separarla – ei suoi effetti – dalla nozione generale di 

indipendenza dell'arbitro, senza ricorrere a imprecisa dicotomia oggettività-soggettività. 

Riconosce inoltre che gli arbitri sono tenuti diverse posture da parte dei giudici, e per che 

l'applicazione di regole equiparatisti (come ad esempio l'art. 14, caput, Legge sull'Arbitrato 

brasiliana) non esaurisce tutte le possibilità di attacco di imparzialità e sarà preceduta da 

diversi adattamenti. Riconosce inoltre che il contesto istituzionale richiede posture da 

arbitri che differiscono sostanzialmente da quelli richiesti da giudici. Causa di questo 

motivo, l'applicazione di regole che, apparentemente, prescrivono le stesse norme o 

comportamenti per entrambi (come ad esempio l’art 14, caput, Legge sull”Arbitrato 

brasiliana) non riempie tutte le ipotesi in grado di minacciare l'imparzialità e deve essere 

preceduto da vari adattamenti. Lo studio riconosce anche il significato e la portata del 

binomio informazione-accettazione in pratica arbitrale. Infine, lo studio affronta la diversa 

natura del dovere di informazione e di imparzialità imposto all’arbitro, la cui rispettiva 

violazione anche fare sorgere conseguenze diverse. 


