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Resumo 

Guilherme Recena Costa. Partes e Terceiros na Arbitragem. Doutorado em Direito. 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

A tese discute o problema dos terceiros na arbitragem. Ela distingue os planos subs-

tantivo (contratual) e processual (“jurisdicional”) da arbitragem e, portanto, o status de par-

te e terceiro com relação, respectivamente, à convenção de arbitragem e ao processo arbi-

tral. Depois de desenvolver as premissas teóricas na Parte 1, a Parte 2 expõe as teorias 

contratuais e societárias por meio das quais um não-signatário pode ficar vinculado à con-

venção de arbitragem, com destaque para a extensão a todos os acionistas da companhia da 

cláusula compromissória estatutária, bem como para a aplicação do princípio da boa-fé ob-

jetiva (teoria dos atos próprios, estoppel) para impedir com que determinados signatários 

burlem a convenção de arbitragem ao incluir terceiros no polo passivo da demanda ou, 

ainda, para impor a arbitragem a não-signatários que derivaram um benefício do contrato 

inter alios. Na Parte III, a atenção volta-se para o processo e a sentença arbitral. Expõe-se 

uma teoria dos efeitos da sentença, buscando-se explicar a sua potencial eficácia ultra par-

tes com base: a) na necessidade de realizar o direito da contraparte à tutela jurisdicional 

(adquirente do direito litigioso, sucessores post rem judicatam); e b) na identificação de 

nexos de prejudicialidade-dependência permanente entre as relações jurídicas no plano do 

direito material (terceiro titular de situação dependente). Refutam-se, em passo seguinte, 

teorias que preconizam o valor “absoluto” da sentença. Oferece-se, como núcleo da tese, 

uma reconstrução dogmática das modalidades de intervenção de terceiro, buscando adaptá-

las à arbitragem para alcançar, em cada situação, um justo equilíbrio entre as expectativas 

contratuais das partes originárias e a natureza privada da arbitragem, de um lado, e os efei-

tos da sentença perante terceiros, de outro. Conclui-se que, em alguns casos, legitima-se o 

terceiro a intervir voluntariamente, mesmo contra ou independentemente da vontade das 

partes, se ele estiver sujeito aos efeitos da sentença. Em hipótese excepcionalíssimas, ade-

mais, a parte pode sujeitar um terceiro aos efeitos de intervenção, provocando a sua assis-

tência no processo arbitral. 

  



 

Abstract 

Guilherme Recena Costa. Parties and Third Parties in Arbitration. Doctorate in 

Law. University of Sao Paulo, Sao Paulo, 2015. 

The thesis addresses the problems of third parties in arbitration. It distinguishes the 

substantive (contractual) and procedural dimensions of arbitration and, hence, the status of 

parties and third parties in connection with, respectively, the arbitration agreement and the 

arbitral proceedings. After spelling out theoretical premises in Part 1, Part 2 covers the 

contractual and corporate theories by which a non-signatory may be bound by the arbitra-

tion agreement, highlighting the extension to all shareholders of the agreement in the cor-

porate bylaws, as well as the application of the equitable doctrine of estoppel to bar certain 

signatories from avoiding the arbitration agreement by including third parties as defendants 

or even to impose arbitration onto non-signatories who derived a benefit from the contract 

inter alios. In Part III, my attention turns to the proceedings and the arbitral award. I set out 

a doctrine of the effects of judgments, seeking to explain their potential effects on third 

parties based: a) on the prevailing need to preserve the counterparty’s right to a binding 

declaration on its asserted claims (acquirers, successors post rem judicatam); b) the 

identification of substantive ties between legal relationships that make the third parties’ 

rights permanently dependent on the situation between the parties. I then refute theories 

ascribing “absolute” value to the award vis-à-vis third parties. As the core of the thesis, I 

offer a doctrinal reconstruction of third party interventions, seeking to adapt them to 

arbitration in order to achieve, in each situation, a fair balance between the contractual 

expectations of the original parties and the private nature of arbitration, in one hand, and 

the effects of the award on third parties, on the other. I conclude that a third party should 

be allowed to intervene, albeit against the will of the parties, if it is subject to the concrete 

effects of the arbitral award. In exceptional situations, moreover, a party may vouch in a 

third party, who will then be bound by the determinations of factual and legal issues made 

in the award. 

  



 

Riassunto 

Guilherme Recena Costa. Le parti ed i terzi nell’arbitrato. Dottorato in Diritto. 

Università di Sao Paolo, Sao Paolo, 2015. 

La tesi affronta il problema dei terzi nell’arbitrato. Essa opera una distinzione fra il 

piano sostanziale (contrattuale) e quello procedurale dell’arbitrato e, dunque, fra lo status 

delle parti e dei terzi in relazione, rispettivamente, alla convenzione d’arbitrato ed il proce-

dimento arbitrale. Dopo aver esposto le premesse teoriche nella Parte Prima, nella Parte 

Seconda vengono discusse le teorie contrattuali e societarie secondo cui un terzo non-

contraente può essere vincolato dalla convenzione d’arbitrato, con particolare attenzione 

all’effetto vincolante della clausola compromissoria statutaria nei confronti di tutti i soci, 

così come all’applicazione del principio della buona fede oggettiva (divieto di venire con-

tra factum proprium, estoppel) al fine di impedire che taluni contraenti possano eludere la 

convenzione d’arbitrato includendo un terzo non-contraente fra i convenuti in giudizio, op-

pure possano imporre un arbitrato a terzi non-contraenti beneficiari di un contratto inter 

alios. Nella Parte Terza l’attenzione si focalizza sul procedimento e sul lodo arbitrale. Vie-

ne proposta una teoria degli effetti del giudicato, nel tentativo di giustificare i potenziali ef-

fetti ultra partes sulla base dei seguenti elementi: a) la necessità di assicurare il diritto del-

la controparte alla tutela giurisdizionale (acquirente della res litigiosa, successori post rem 

judicatam); e b) l’identificazione del nesso di pregiudizialità-dipendenza permanente fra i 

rapporti giuridici sul piano del diritto materiale (terzo titolare di una situazione dipenden-

te). Si procede poi a confutare le teorie che predicano il valore “assoluto” del giudicato. 

Come nucleo della tesi, si offre una ricostruzione dogmatica delle modalità di intervento 

del terzo, cercando di adattarle all’arbitrato al fine di addivenire, in ciascuna situazione, ad 

un giusto compromesso fra le aspettative contrattuali delle parti originarie e la natura pri-

vata dell’arbitrato, da un lato, e gli effetti del giudicato sui terzi, dall’altro. La conclusione 

cui si giunge è che, in taluni casi, dovrebbe legittimarsi l’intervento volontario del terzo, 

anche contro o a prescindere dalla volontà delle parti, se questi è soggetto agli effetti del 

lodo arbitrale. In casi del tutto eccezionali, inoltre, una parte dovrebbe poter convocare un 

terzo a partecipare nel processo in veste di garante, vincolandolo quindi alle determinazio-

ni in fatto ed in diritto del lodo arbitrale. 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA DO TEMA 

O presente trabalho visa a sistematizar a posição das partes e terceiros com relação 

à arbitragem. A tese está em repensar as modalidades de tutela do direito de terceiros dian-

te do processo arbitral, superando as formas típicas de intervenção desenvolvidas no con-

texto da jurisdição estatal, que não se coadunam com a natureza privada da arbitragem. 

Oferece-se um conjunto harmônico e detalhado de soluções para um leque extenso de pro-

blemas que não foram versados pela lei ou pela jurisprudência pátrias. Tais proposições 

normativas estão voltadas a alcançar um equilíbrio ótimo entre valores conflitantes: o fun-

damento contratual da arbitragem e as expectativas dos contraentes, de um lado, e a tutela 

dos direitos de terceiros à luz da eficácia ultra partes da sentença arbitral, de outro. 

A ideia de que se devem sopesar interesses conflitantes para alcançar soluções 

équas para o problema das relações entre partes e terceiros é intuitiva. O Direito é um ins-

trumento. Serve ele para estabelecer, à luz de certos fins, relações de preferência. Reflete 

uma solução de compromisso que, à luz dos trade-offs inerentes a qualquer escolha, busca 

maximizar bem-estar. Já Ihering, tratando do problema dos efeitos reflexos dos atos jurídi-

cos à luz do direito romano, advertira: 

« Le législateur s’inspire de l’idée d’équité ; il tient intelligemment compte 

des intérêts légitimes en présence ; il pèse exactement les avantages et les 

inconvénients de chaque côté, et répudie tout appel à la logique absolue du 

droit et au formalisme rigoureux trop oublieux des conséquences. C’est la 

mise en pratique du système de transaction entre la logique rigide et le bien 

général qui est la condition première d’un véritable progrès pour tous les 

rapports du droit public et du droit privé ».1 

A originalidade da empreitada aqui assumida está em realizar tais escolhas e tran-

sações no âmbito específico da arbitragem. Deve utilizar-se o conhecimento acumulado da 

doutrina processual como ponto de partida, sem deixar, no entanto, que a “lógica absoluta” 

                                                

1 R. Ihering, “Des effets réflexes ou de la réaction exercée sur les tiers par les faits juridiques,” in Études 
complémentaires de l’esprit du droit romain, p. 298 (trad. O. de Meulenaere, 1903). Nessa linha, o próprio 
Código Civil brasileiro de 2002 foi informado pela ideia de concreção e, nessa medida, pela busca por solu-
ções adequadas ao caso concreto. Ver Miguel Reale, História do novo Código Civil, p. 73 et seq. (2005). 
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ou o “formalismo rigoroso” das soluções positivadas determine de antemão o ponto de 

chegada. Para tanto, a arbitragem tem de ser estudada como um todo. 

Apreender o fenômeno da arbitragem como um todo significa analisá-lo a partir dos 

seus diversos ângulos, destrinchando suas diferentes causas. Insere-se, com isso, um termo 

adicional na relação usual entre direito material e processo—em que este serve de instru-

mento para a realização daquele. Ao contrário do processo judicial, em que o poder de de-

cidir dos juízes é regulado por normas imperativas de direito público, o poder dos árbitros 

deriva de uma convenção privada. Daí funcionar o direito material não somente como a lei 

aplicável ao objeto do litígio, mas também como a própria fonte de legitimidade da jurisdi-

ção arbitral. O direito substantivo é, pois, na arbitragem, não somente o fim, mas o próprio 

começo; a convenção de arbitragem adiciona uma segunda camada de direito material à 

dinâmica de realização do direito, pois tem por objeto delinear o próprio meio para a reso-

lução de eventuais conflitos—o processo arbitral. A parelha direito material—processo, 

usualmente referida pela doutrina processual, passa, assim, a compreender três termos: di-

reito material—convenção de arbitragem—processo arbitral.2 

A técnica processual não pode ficar indiferente à substituição do imperium e de 

normas de direito público pela autonomia privada como fundamento do poder de decidir. 

Se é correto que “a regra que deveria presidir a outorga aos terceiros da legitimidade para 

intervir em processo alheio seria a que estabelecesse um justo equilíbrio entre a lesividade 

do prejuízo emergente de tal processo para o terceiro e as consequências negativas para as 

partes, da intervenção desse terceiro no processo,”3 então é necessário reequacionar as mo-

dalidades interventivas à luz dessa nova realidade normativa. Formas típicas de interven-

ção que se mostrem inadequadas, mantidas por vezes apenas pelo peso da tradição, devem 

dar lugar a soluções pensadas sob medida para a arbitragem.4 Para tanto, deve partir-se de 

um estudo detalhado da convenção de arbitragem, das expectativas contratuais das partes e 

dos efeitos da sentença arbitral perante terceiros. 
                                                

2 Algo nesse sentido, embora em outro contexto, Elena Zucconi Galli Fonseca, La convenzione arbitrale ri-
tuale rispetto ai terzi p. 678 (2004) (destacando ser a convenção de arbitragem “uma ponte de passagem entre 
o mundo do direito substancial e o processo”). Sobre o tema da relação entre direito e processo, em linhas ge-
rais, ver J. R. dos Santos Bedaque, Direito e processo (6 ed. 2011). 

3 Donaldo Armelin, Embargos de Terceiro, p. 26 (1981). 
4 Até mesmo no processo civil estatal têm sido questionadas as modalidades típicas de intervenções de ter-

ceiro: ver, nesse sentido, Heitor Sica, “Notas críticas ao sistema de pluralidade de partes no processo civil 
brasileiro,” Revista de Processo, 2011, vol. 200, 13 ss. 
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A estrutura desse trabalho, dividido em três partes, responde a essa dualidade de 

planos interna à arbitragem—contratual e jurisdicional—, bem como ao direito material 

que rege a situação substancial de fundo deduzida no processo arbitral.5 

Na Parte I, ainda de cunho introdutório, são desenvolvidas algumas premissas ge-

rais. Procura-se primeiramente esmiuçar cada uma das diferentes “causas,” no sentido on-

tológico, da arbitragem. Busca-se com isso demonstrar que qualquer solução para o pro-

blema das intervenções de terceiro tem de levar necessariamente em conta não somente a 

situação substancial deduzida no processo—o objeto do litígio—e as eventuais repercus-

sões da sentença sobre terceiros, mas também os contornos da convenção de arbitragem e 

as expectativas contratuais dos signatários desta. Em seguida, ocupo-me dos conceitos, em 

si, de parte e terceiro no direito material (i.e. diante da convenção de arbitragem) e no pro-

cesso, almejando, com isso, assentar a distinção necessária entre o terceiro (em sentido 

processual) signatário e não-signatário da convenção arbitral. 

Na Parte II, a análise recai sobre a formação da convenção de arbitragem, definindo 

quem são as partes originárias de tal negócio jurídico—os signatários e eventuais sujeitos 

nela representados—, bem como expondo situações de sua possível extensão a não-

signatários. No mesmo passo, são analisadas diversas situações em que um sujeito inicial-

mente estranho ao pacto pode fazer valer ou, inversamente, sujeita-se à convenção de arbi-

tragem celebrada inter alios: transferência voluntária do direito material subjacente, subr-

rogação ou sucessão legal, estipulação em favor de terceiros, vedação de condutas 

contraditórias (estoppel) etc. Enfatiza-se, ainda, a eficácia expansiva da cláusula compro-

missória estatutária nos grupos organizados, que vincula todos os acionistas da socieda-

de—atuais e futuros—, bem como os seus administradores. Por fim, são tecidas críticas à 

teoria francesa dos grupos de companhias e à desconsideração da personalidade jurídica na 

arbitragem. 

                                                

5 De modo semelhante, o tema Arbitrato e Terzi, objeto de conferência reproduzida em volume especial da 
Rivista dell’arbitrato, foi dividido em três seções: convenção, processo e laudo arbitral: “L’arbitrato e i terzi: 
Convegno celebrativo per il Ventennale della Rivista dell’Arbitrato, Roma, Accademia dei Lincei, 2 dic. 
2011,” in Riv. arb., 2012, 755 ss. (passim). No presente trabalho, optou-se por tratar tanto o processo como o 
laudo arbitral—e, nessa medida, as modalidades preventivas e repressivas de tutela do direito do terceiro di-
ante do processo e de seu resultado—numa mesma “Parte,” sem que perca, com isso, entretanto, valor a dis-
tinção entre os diversos momentos. 
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Na Parte III, já fixado o alcance subjetivo da convenção de arbitragem, o foco vol-

ta-se para os efeitos da sentença, para as possíveis intervenções de terceiros no processo 

arbitral e, residualmente, para eventuais remédios de que pode valer-se o terceiro contra o 

pronunciamento. O objetivo último e cerne da tese consiste em delinear em quais hipóteses 

um terceiro (em sentido processual) pode intervir, de maneira voluntária ou provocada, no 

processo arbitral ou impugnar a sentença inter alios. Para tanto, expõem-se as premissas 

para uma teoria dos efeitos da sentença arbitral—diretos e reflexos—, incluída aí a coisa 

julgada. Parte-se então para a análise das situações legitimantes da intervenção de terceiros 

na arbitragem, que, embora use como guia a tipologia do Código de Processo Civil, cria, 

avalia e propõe também modalidades atípicas de intervenção que desbordam do modelo rí-

gido da processualística em vigor. Três critérios foram levados particularmente em consi-

deração nesse empreitada. Primeiro, a situação substancial de que alegadamente é titular o 

terceiro e sua exposição aos efeitos da sentença, fatores que elucidam, também no processo 

judicial, a função e estrutura das modalidades interventivas. Segundo, a identificação do 

terceiro como signatário ou não-signatário da convenção de arbitragem, passo decisivo pa-

ra determinar o alcance da jurisdição dos árbitros, ficando esta excluída diante daqueles 

que não consentiram com a arbitragem (exceção feita às hipóteses de “extensão” legítima 

da cláusula compromissória). Terceiro, a conformidade da possível intervenção com as ex-

pectativas contratuais das partes que elegeram a arbitragem como forma privada de resolu-

ção de litígios. Os critérios interagem e conjugam-se com considerações sobre o modelo de 

devido processo que deve reger a arbitragem, sobretudo no que concerne ao princípio do 

contraditório e à igualdade dos participantes na constituição do tribunal arbitral. Na medida 

em que sejam relevantes para o tema, são também tratadas questões pontuais ligadas à plu-

ralidade de partes na arbitragem tout court e à reunião de processos arbitrais. 

A natureza contratual e privada da arbitragem permite, em princípio, apenas a in-

tervenção de terceiros signatários da convenção arbitral, sujeita esta, ainda assim, aos limi-

tes impostos pelo devido processo legal. Procura-se demonstrar, no entanto, que há hipóte-

ses excepcionais que justificam a superação da regra geral. A liberdade contratual das 

partes não pode simplesmente despir terceiros de modalidades efetivas para a tutela de seus 

direitos. Há situações em que o terceiro não-signatário poderá intervir como assistente, 

contra ou independentemente da vontade das partes originárias, para tutelar direito próprio 

ligado ao objeto do litígio por um nexo de prejudicialidade-dependência permanente. Deve 

admitir-se, ademais, nos casos em que o terceiro esteja legal ou contratualmente obrigado a 
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reembolsar a parte pela condenação (e.g. seguradora de responsabilidade civil, devedor afi-

ançado), uma forma mitigada de intervenção provocada. Nesta, a parte pode simplesmente 

comunicar ao terceiro a pendência do processo—sem exercer, no entanto, pretensão re-

gressiva de imediato (tal como ocorre na denunciação da lide ou no chamamento ao pro-

cesso)—, possibilitando a participação deste como mero coadjuvante e sujeitando-o, assim, 

ao efeito de intervenção (i.e. a vinculação aos fundamentos de fato e de direto da sentença). 

A tese pretende esboçar uma espécie de teoria compreensiva dos terceiros na arbi-

tragem. Para tanto, busca-se privilegiar um exame crítico e argumentativo, em detrimento 

da simples descrição enfadonha de casos ou da reprodução de normas contidas em regula-

mentos de instituições arbitrais. O estudo comparativo do tema, ainda que não se trate de 

uma tese de direito comparado, permitiu levantar problemas e avaliar soluções alternativas. 

O direito de alguns países, em especial, foi objeto de análise constante ao longo do traba-

lho. Acima de tudo, procurou-se aludir aos sistemas jurídicos vigentes nos Estados Unidos, 

na Inglaterra, na França e na Itália. O foco direcionado aos três primeiros países deve-se à 

sua destacada tradição no direito da arbitragem, à qual correspondem doutrina e jurispru-

dência particularmente avançadas; o estudo do direito italiano justifica-se, por sua vez, não 

somente pela sua afinidade histórica com a cultura jurídica brasileira, mas, sobretudo, pelo 

trato expresso dado ao problema da intervenção de terceiros na atual legislação (c.p.c. arts. 

806–840, após a reforma efetuada pelo d.lgs. n.˚ 40/2006). 

O tema é vasto e intrincado, mas de inegável atualidade. 

O mais conceituado comentarista da lei brasileira de arbitragem anunciou, há pou-

cos anos, que “os problemas decorrentes da intervenção de terceiros na arbitragem farão 

correr rios de tinta antes de serem convenientemente sistematizados.”6 A confirmar o seu 

estágio de incerteza e pouco desenvolvimento teórico, a proposta de reforma da lei de arbi-

tragem que tramita presentemente pela Câmara de Deputados silenciou diante da matéria.7 

A perplexidade não está restrita, no entanto, ao direito brasileiro. Embora passadas já mais 

de duas décadas, cabe relembrar as palavras de Lord Mustill, proferidas ao comentar as 

                                                

6 Carlos Alberto Carmona, Arbitragem e Processo, p. 310 (3 ed. 2009) (destacando, ainda, que a maior par-
te dos regulamentos arbitrais não lida satisfatoriamente com o problema). 

7 PL 7108/2014-PLS 406/2013. 
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tentativas, ao final abandonadas, de regular o tema análogo da reunião de processos arbi-

trais na atual legislação inglesa (Arbitration Act 1996): 

“How to avoid duplication and inconsistency whilst respecting the parties’ 

choice? To my colleague, Mr Justice Saville, I owe the following inspira-

tional verse— ‘They said that the thing just couldn’t be done. And he smiled 

and he said that he knew it. He tackled the thing that couldn’t be done. And 

he couldn’t do it.’ Like the man in the rhyme I tackled consolidation and I 

couldn’t do it—and have an unpublished article to prove the fact. I shall not 

try again, whilst wishing luck to those present today who are more tenacious 

. . .’”8 

O propósito da tese, como já dito, é o de trazer maior clareza aos temas umbilical-

mente ligados do alcance subjetivo da convenção de arbitragem e da intervenção de tercei-

ros no processo arbitral. Tal objetivo terá sido alcançado se as páginas aqui lançadas servi-

rem como um guia para transformar os “rios de tinta” sobre a matéria, já escritos e por 

escrever, em águas navegáveis, sem perigos ignorados e obstáculos intransponíveis. Ape-

sar da tenacidade na busca de soluções, as palavras intimidantes de Lord Mustill e o “ho-

mem da rima” serviram a todo tempo de alerta. Finda a jornada, caberá ao leitor julgar se, 

em determinada medida, algum êxito foi obtido. 

  

                                                

8 Citado em “Consolidation: the Second Report of the United Kingdom Departmental Advisory Committee 
on Arbitration Law,” 7(4) Arb. Int’l 289 (1991). 
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CONCLUSÃO 

1. O problema dos terceiros na arbitragem exige que se conciliem o seu fundamento 

contratual com a sua dimensão processual e efeitos da sentença arbitral. A tese inicia, por 

isso, com o trato das várias causas, em sentido aristotélico, da arbitragem. Da análise ressai 

a importância de realizar o programa contratual das partes, voltado para a solução eficaz do 

litígio (sua causa final), tal como formalizado na convenção de arbitragem e dentro dos li-

mites externos impostos pelo devido processo legal. A autonomia privada opera em níveis 

diversos com relação às diferentes questões que se colocam quanto à arbitragem. Ao nú-

cleo, está a questão fundamental do próprio consentimento com o juízo arbitral, que deve 

ser objeto de escrutínio rigoroso. O exato alcance e os contornos do consentimento inicial 

com a arbitragem (seus limites subjetivos e objetivos) situam-se, contudo, em pontos mais 

periféricos desse contínuo. Face a tais questões, a exigência estrita de consentimento vai se 

relativizando, tornando-se mais flexível. Admite-se quanto a elas, assim, o uso de presun-

ções. 

Por ser um negócio jurídico inevitavelmente incompleto, a convenção de arbitra-

gem (e eventual regulamento arbitral por ela incorporado) sujeita-se à integração contratu-

al. Em nossa tradição, tal exercício é feito à luz do princípio da boa-fé objetiva e da analo-

gia. Viu-se que a doutrina norte-americana sobre as default rules oferece critérios que 

iluminam a integração, complementando as ferramentas civilistas. Em princípio, a regra 

supletiva deve refletir a vontade hipotética da maioria das partes que se encontrem naquela 

situação, realizando, assim, as expectativas contratuais da generalidade dos contraentes. 

Em alguns casos específicos, em que se queira forçar uma escolha prévia sobre determina-

da questão específica, evitando-se a colmatação da lacuna ex post, deve aplicar-se critério 

diverso, escolhendo-se como default uma regra que force a negociação entre as partes. A 

noção de integração permite ao intérprete cunhar soluções específicas para os problemas 

processuais da arbitragem—já que o processo arbitral se desenvolve dentro de um esque-

ma contratual, não estando vinculado aos mecanismos típicos da legislação processual em 

vigor. 

A arbitragem é privada e, via de regra, confidencial. Tanto a privacidade quanto 

(com maior razão) a confidencialidade são, no entanto, relativas: a noção de privacidade 

justifica-se pela relatividade dos contratos e, assim, fica enfraquecida quando a sentença 
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arbitral tem a capacidade de projetar efeitos perante terceiros; a confidencialidade, mesmo 

quando fixada como regra pelos ordenamentos jurídicos, está sujeita a exceções—como a 

divulgação de informações no interesse público ou a utilização do laudo arbitral por uma 

das partes para exercer direito contra terceiro. Presumidas a privacidade e confidencialida-

de, razões fortes em contrário podem superá-las. 

Deve distinguir-se o terceiro, em sentido processual, que é signatário (ou pessoa 

equiparada) da convenção da arbitragem do terceiro não-signatário. No campo das inter-

venções de terceiros, soluções diversas impõem-se com relação a um e outro, justificando-

se com maior facilidade a intervenção do signatário (“terceiro imperfeito”), que titulariza 

as posições jurídicas derivadas da cláusula compromissória, do que a do não-signatário 

(“terceiro absoluto”). 

2. São partes na convenção da arbitragem, afora os seus signatários, também aque-

les que foram nela representados e os que sucedem (de maneira particular ou universal) 

uma das partes originárias ou se subrrogam nos seus direitos e obrigações. Ademais, ficam 

vinculados pela cláusula compromissória inserida no estatuto da companhia todos os seus 

acionistas (inclusive ausentes, dissidentes e sem direito a voto), bem como os administra-

dores, pois prepondera o princípio majoritário sobre a vontade individual, desde que aten-

didas pela convenção certas exigências, em concreto, com relação a litígios que afetem 

uma pluralidade de sujeitos. Despontam, sobretudo, a necessidade de composição paritária 

do tribunal arbitral e a possibilidade de intervenção de terceiros no processo arbitral, o que 

pressupõe a ciência da demanda, com derrogação parcial do sigilo da arbitragem. Pode ha-

ver também vinculação à convenção de arbitragem de forma tácita, por meio de compor-

tamentos concludentes. Aplica-se, aqui, a teoria dos atos próprios (estoppel), para impedir 

comportamentos contraditórios ou desleais, embora variem os seus pressupostos segundo 

se busque compelir um signatário a arbitrar com um não-signatário disposto a tanto ou, na 

hipótese inversa, sujeitar um não-signatário à jurisdição arbitral. É questionável a teoria 

dos grupos de companhia, que, afora a fragilidade de suas pressuposições teóricas, ignora 

expectativas contratuais e arranjos societários legítimos. Por fim, deve ter aplicação redu-

zida na arbitragem a desconsideração da personalidade jurídica, pois com ela os árbitros 

correm o risco de violar os limites subjetivos da convenção ao responsabilizar um terceiro 

por condutas estranhas à relação contratual. 
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3. Um sistema adequado de intervenções de terceiros na arbitragem deve responder 

aos efeitos da sentença arbitral. Viu-se que a sentença usualmente projeta, tal como o con-

trato, efeitos apenas entre as partes. Há hipóteses, entretanto, em que outros interesses pre-

ponderam sobre o direito ao contraditório do terceiro, justificando-se a vinculação dos su-

cessores post rem judicatam e do adquirente do direito litigioso à sentença em nome da 

efetividade da tutela jurisdicional prestada à contraparte. Fora de tais casos, a vinculação 

de terceiros (cuja situação jurídica preexiste ao processo) à sentença inter alios só é legíti-

ma quando eles estiverem ligados à relação discutida em juízo por um nexo de prejudicia-

lidade permanente. Em tais casos, a situação jurídica do terceiro é inteiramente dependente 

do direito da parte e está sujeita, na mesma medida, a atos de disposição negociais. São os 

chamados efeitos reflexos, causados pelos nexos civilísticos entre relações, que não resul-

tam da sentença enquanto ato processual ou estatal, mas sim de alterações no próprio plano 

do direito material. Como o terceiro não pode, em tais casos, furtar-se aos efeitos de um 

negócio inter alios, deve reconhecer a sentença não somente como um fato, mas respeitar a 

regra concreta nela contida. Diante da eficácia ultra partes da sentença, abre-se ao terceiro 

a via preventiva da intervenção voluntária no processo ou, alternativamente, o caminho re-

pressivo da impugnação do provimento que resulte de dolo ou colusão entre as partes. Vio-

lam o direito ao contraditório do terceiro as teorias que preconizam um valor absoluto da 

sentença, confundindo os limites subjetivos do comando com os seus contornos objetivos. 

À luz de tais premissas, a tese buscou enfrentar as situações típicas de intervenção 

de terceiros, construindo um sistema que visa a um justo equilíbrio entre as expectativas 

contratuais das partes e a natureza privada da arbitragem, de um lado, e os direitos de ter-

ceiros, de outro. Tais soluções levam em consideração a qualidade do terceiro (signatário 

ou não-signatário), a situação que legitima a sua intervenção, o momento em que ocorre o 

ingresso e as exigências ligadas à composição do tribunal arbitral. Intervenções voluntárias 

são, diante da natureza consensual da arbitragem, mais facilmente admitidas, pois o tercei-

ro, ainda que não-signatário, acaba por aderir à cláusula compromissória inter alios. Inter-

venções provocadas só são admitidas, em princípio, diante de signatários ou de não-

signatários dispostos a arbitrar. 

Verificou-se, em linhas gerais, a possibilidade de intervenção voluntária, contra ou 

independentemente da vontade atual das partes originárias: a) do litisconsorte necessário, 

cuja presença é imprescindível para realizar o programa contratual das próprias partes, que 

têm, portanto, o dever de aceitar o seu ingresso à luz da boa-fé objetiva; b) do assistente 
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simples que sofre os efeitos reflexos da sentença (mas não do assistente que ingressa por 

simples razões de conveniência e oportunidade), a fim de garantir a tutela preventiva de 

sua situação jurídica; e c) do co-titular da situação substancial discutida em juízo, que seria 

apanhado, de qualquer maneira, pelos efeitos (diretos ou reflexos) da sentença. É possível, 

ainda, no âmbito das arbitragens de investimento, que ocorra a participação de um amicus 

curiae. 

Estão, em princípio, excluídas as intervenções provocadas diante de terceiros não-

signatários—ao menos tal qual previstas no Código de Processo Civil (nomeação à autoria, 

denunciação da lide, chamamento ao processo). Mesmo quando o terceiro está disposto a 

arbitrar, a discordância da contraparte pode representar obstáculo. Viu-se, no entanto, que 

outros sistemas (notadamente, o alemão e o norte-americano) preveem mecanismos que, 

embora tutelem o direito da parte frente ao garante, não ampliam o objeto do litígio, pois 

não veiculam, no próprio processo, pretensão regressiva. O terceiro ingressa, então, como 

mero assistente simples da parte, vinculando-se à justiça da decisão (efeito de intervenção). 

Tais institutos evitam alguns dos inconvenientes da denunciação e do chamamento, que 

oneram o autor da ação ao introduzir novas matérias no processo. Na arbitragem, podem 

representar interessante alternativa, em algumas hipóteses específicas e respeitados crité-

rios desenvolvidos na tese. A simples notificação da pendência da arbitragem ao terceiro 

tutela o direito regressivo da parte requerida, evitando o risco da dupla sucumbência, com 

prejuízos mitigados para a contraparte (já que não amplia o objeto litigioso). Ademais, 

oportuniza ao terceiro a participação no processo, sujeitando-o apenas ao efeito de inter-

venção, sem que se possa, desde logo, condená-lo. Deve permitir-se, assim, em princípio, o 

seu manejo quando o terceiro não-signatário está de acordo com a intervenção provocada, 

mesmo que contra a vontade do requerente. A solução é particularmente atraente quando, 

por força da própria relação entre parte e terceiro, este (e.g. seguradora de responsabilidade 

civil) tem um dever contratual de coadjuvar aquela em sua defesa, hipótese que, no direito 

norte-americano (por meio do vouching), permite a vinculação do terceiro até mesmo 

quando ele se recusa a participar do processo. 

Por fim, sustentou-se o cabimento de ação anulatória ajuizada pelo terceiro juridi-

camente interessado (incluído no conceito também o credor) para impugnar sentença arbi-

tral que seja o resultado de dolo ou colusão entre as partes. Trata-se de releitura sistemática 

dos meios de impugnação, que visa a colmatar a lacuna existente quanto ao terceiro preju-

dicado pela sentença arbitral inter alios (que, pela letra da lei, não teria qualquer remédio), 
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com recurso às situações análogas em que cabe ação rescisória contra a sentença judicial 

(CPC art. 485, III) ou ação pauliana (ou anulatória) frente ao negócio jurídico fraudulento. 

Essa são as ideias gerais e conclusões do presente trabalho. As conclusões específi-

cas poderão ser encontradas no contexto da cada tópico. 
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