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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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PARTE 1. PREMISSAS TEÓRICAS 

1.1. As “Causas” (ou a Natureza Complexa) da Arbitragem 

As soluções práticas para os problemas aqui apresentados dependem, em grande 

medida, das premissas teóricas adotadas a respeito da arbitragem. 

O longo debate sobre a natureza jurídica da arbitragem encerrou-se apontando para 

a sua natureza mista ou sui generis.9 Originando-se sempre da autonomia da vontade das 

partes, a arbitragem tem fundamento essencialmente contratual. No entanto, é inquestioná-

vel que, do ponto de vista funcional, a arbitragem serve à resolução autoritativa de confli-

tos, alcançando um resultado equivalente àquele produzido pelo exercício da jurisdição es-

tatal. Ainda que não se considere, portanto, a arbitragem propriamente jurisdicional—se 

não por outra razão, porque o árbitro não exerce, ao contrário do juiz, um poder de cunho 

publicístico e não está inserido, assim, na repartição de competência judiciária—, não há 

como negar que a sentença arbitral produz efeitos no plano do direito material análogos, ou 

até mesmo idênticos, àqueles produzidos pela atividade jurisdicional.10 Entre nós, aliás, 

                                                

9 Tavares Guerreiro, Fundamentos da Arbitragem Comercial Internacional, p. 87–88, 112 et seq. (1989); 
Gary Born, International Commercial Arbitration, p. 217 (2 ed. 2014) (entendendo ser “impossível não con-
siderar a arbitragem como híbrida, combinando elementos tanto de relações contratuais e autoridade jurisdi-
cional,” sem deixar de salientar, no entanto, suas características distintivas, “remanescendo essencial caracte-
rizar e tratar a arbitragem como uma disciplina distinta e autônoma, especialmente desenhada para alcançar 
um conjunto particular de objetivos”); Carlos Alberto Carmona, Arbitragem e Processo, p. 27 (3 ed. 2009) 
(que, defendendo embora a natureza jurisdicional da arbitragem, destaca o “colorido excessivamente acadê-
mico” do debate e sua pouca utilidade prática, já que “ninguém nega é que a arbitragem, embora tenha ori-
gem contratual, desenvolve-se com a garantia do devido processo e termina com ato que tende a assumir a 
mesma função da sentença judicial”). 

10 Francesco P. Luiso, Diritto Processuale Civile, vol. 5, p. 74–5 (6 ed. 2011) (distinguindo entre o regime 
do processo e da decisão arbitral, que têm natureza privada, e os efeitos da sentença arbitral, de todo equipa-
ráveis aos efeitos da jurisdição; e apontando que a identidade de efeitos não postula uma idêntica natureza do 
ato em si). A meu ver, é rigorosamente exata a seguinte afirmação de Luiso: “[N]el problema dei rapporti fra 
giurisdizione e arbitrato, debbono essere tenuti distinti il profilo del regime degli atti del processo e della de-
cisione arbitrale (completamente diverso da quello del processo giurisdizionale e della sua decisione, perché 
il processo giurisdizionale si fonda sull’autorità, mentre il processo arbitrale si fonda sul consenso), ed il pro-
filo dell’identità degli effetti che vengono prodotti, identità che non postula affatto un’identica natura 
dell’atto. Ecco allora che l’effetto del negozio stipulato diretamente dalle parti, l’effetto del lodo e quello del-
la sentenza possono essere e sono identici, nonostante che i tre atti siano rispettivamente di natura negoziale, 
arbitrale e giurisdizionale.” Id., p. 75. Por outra perspectiva, dando relevo à eficácia jurisdicional da sentença 
arbitral, ver Remo Caponi, “«Natura» dell’arbitrato e controversie arbitrabili,” in Sull’Arbitrato—Studi offerti 
a Giovanni Verde, p. 123–129 (2010) (destacando a coexistência do processo estatal com o processo arbitral, 
e denunciando a rígida associação do termo giurisdizione com a ordem estatal na língua italiana—fruto de 
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bem como em outros sistemas,11 a solução é positivada pela lei, reconhecendo-se-lhe inclu-

sive força de coisa julgada (CPC art. 475–N, inc. IV; LArb arts. 31, 18). 

Qualificar a arbitragem como “contratual” ou “jurisdicional” depende, em verdade, 

do problema prático específico que se está a enfrentar, sendo inadequado adotar uma ou 

outra posição de forma apriorística. As questões mais intrincadas da arbitragem envolvem 

justamente uma tensão entre os vetores contratual e jurisdicional que estão à sua base.12 

Trata-se de demonstração do acerto da tradição segundo a qual, para que se possa 

conhecer dado fenômeno, deve realizar-se uma investigação de todas as suas causas (mate-

rial, formal, eficiente e final). A depender da questão a ser resolvida, portanto, podem des-

pontar como relevantes, com primazia sobre as demais: a causa material (autonomia priva-

da—“natureza contratual”); a causa formal (a convenção de arbitragem—ainda, “natureza 

contratual”); a causa eficiente (a arbitragem como um procedimento em contraditório—

“natureza processual”); ou a causa final (resolução do conflito por meio de uma decisão 

imperativa—“natureza jurisdicional”).13 Como causas de um mesmo fenômeno, estão todas 

                                                                                                                                              

uma contingência histórica resultante da apropriação monopolista do direito por parte do poder político no fi-
nal do séc. XVIII). 

11 Estados Unidos: Restatement (Second) of Judgments §84 (“a valid and final award by arbitration has the 
same effects under the rules of res judicata, subject to the same exceptions and qualifications, as a judgment 
of a court,” admitindo também issue preclusion sob certas condições); França: NCPC Art. 1484(1) (tratando 
embora de arbitragens domésticas); Alemanha: ZPO §1055; Suíça: LDIP art. 190(1)—ver Manuel Arroyo, 
Arbitration in Switzerland (Arroyo ed.), p. 204 (2013) (“the finality of the award triggers res judicata ef-
fects”); Itália: c.p.c. 824-bis (“il lodo ha . . . gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria”); 
Bélgica: CJ art. 1703 §9; Holanda: WBR art. 1059; Espanha: LArb art. 43; Portugal: CPC art. 1522. 

12 Alan Scott Rau, “The Culture of American Arbitration and the Lessons of ADR, 40 Tex. Int’l L.J. 449, 
451 (2005) (“The balance between the contractual and jurisdictional models of arbitration will be drawn dif-
ferently in different contexts and in legal systems—but the tension between the two can be found at the heart 
of every interesting question that arises in the law of arbitration—and the resolution of any such question is 
the product of these competing vectors.”) O autor dedica então a próxima parte do ensaio citado para de-
monstrar como, no direito norte-americano, é privilegiado o modelo contratual de arbitragem, com ampla de-
ferência à liberdade das partes. 

13 Utilizo o termo causa, aqui, no sentido ontológico de investigação causal das coisas e eventos, tal como 
proposto por Aristóteles. Ver Aristotle, The Metaphysics of Aristotle (trad. do grego por Thomas Taylor) V, 
2, esp. p. 110–2 (1801); Falcon, Andrea, “Aristotle on Causality,” The Stanford Encyclopedia of Philosophy 
(Spring 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.), disponível em: 
<http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/aristotle-causality/>. Daí que a arbitragem pode ser anali-
sada pelo ângulo das quatro causas: material, formal, eficiente e final. Independentemente da adequação do 
enquadramento causal proposto no texto, a ideia central a ser retida é que a arbitragem, enquanto fenômeno 
global, abarca diversas realidades jurídicas. Investigando detidamente as causas do processo judicial, ver 
Manuel Carlos de Figueiredo Ferraz, Apontamentos sobre a noção ontológica do processo (1984) (destacan-
do: a) a causa eficiente—os juízes e auxiliares da justiça, bem como as partes; b) a causa material—os fatos 
que constituem os títulos de direitos ou relações litigiosas; c) a causa formal—atos e termos do processo; d) 
causa final—o julgamento e execução do julgado). O A. analisa ontologicamente o processo em si, razão pe-
la qual não o vislumbra como uma das causas de outro fenômeno. Parece-me que não destoa de tais lições a 
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intimamente relacionadas, não sendo possível compreender o todo sem referência a cada 

uma delas. Assim, por exemplo, a convenção de arbitragem só pode ser compreendida no 

quadro da autonomia da vontade: daí a ilegitimidade de uma arbitragem “obrigatória;” e 

daí também os requisitos da capacidade das partes e da disponibilidade do direito como 

pressupostos da arbitragem (LArb art. 1º). O processo arbitral, por sua vez, só pode ser de-

senvolvido à luz do que foi ajustado pelos contraentes na convenção de arbitragem—ainda 

que por referência a regulamento institucional—, dada a ampla liberdade das partes para 

fixar o procedimento. Por fim, a sentença arbitral, ponto culminante da arbitragem, só se 

legitima pelo processo que a antecede, dentro dos limites e na forma prescrita pela conven-

ção de arbitragem, fruto da autonomia das partes, e do modelo de processo justo (ou devi-

do processo) prescrito na lei. 

Deve ser descartada por inadequada, assim, uma tomada de posição intransigente 

sobre a “natureza jurídica” pretensamente unitária do instituto (jurisdicional ou contratu-

al)—fonte apenas de confusão e equívocos.14 

                                                                                                                                              

concepção defendida na tese de que, com relação à arbitragem, o processo é uma das causas tendentes à cau-
sa final (a solução do litígio pela sentença), podendo questionar-se, entretanto, se o processo representa a 
forma da arbitragem ou a causa eficiente (i.e. a atividade externa que coloca a convenção das partes “em mo-
vimento” e de que resulta o produto final—a solução do litígio). 

14 É o que acontece, a meu ver, quando se admite, segundo jurisprudência recente, conflito positivo de 
competência entre tribunal arbitral e juízo estatal a ser dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se, 
nesse sentido, STJ, CC 111230/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 08/05/2013, 
DJe 03/04/2014 (“A atividade desenvolvida no âmbito da arbitragem tem natureza jurisdicional, sendo possí-
vel a existência de conflito de competência entre juízo estatal e câmara arbitral.”) Entendo que a conclusão 
alcançada pelo STJ pode ser “bem intencionada”—voltada, ao que parece, a viabilizar uma solução rápida 
para os litigantes, que podem evitar ainda a hostilidade contra a arbitragem comum àquelas justiças estaduais 
menos acostumadas a julgar conflitos empresariais. Trata-se, no entanto, de mero expediente faute de mieux, 
que deve ser inteiramente abandonado e substituído por um procedimento próprio e específico para a argui-
ção da convenção de arbitragem como exceção à jurisdição estatal, tal qual previsto em alguns ordenamentos 
estrangeiros e, inclusive, no projeto para um novo Código de Processo Civil. (Descrevendo a legislação pro-
jetada, ver Eduardo Talamini, “Arguição de convenção arbitral no projeto de novo Código de Processo Civil 
(exceção de arbitragem),” Revista de Arbitragem e Mediação, vol. 40, p. 81 ss. (2014).) É sintomático que a 
própria doutrina que defende a admissibilidade do conflito de competência na hipótese rejeita que possa ha-
ver conflito negativo de competência entre tribunal arbitral e juízo estatal—conclusão que produziria conse-
quências indesejáveis, mas a que se deveria chegaria forçosamente, no entanto, partindo-se da premissa sim-
plista da natureza jurisdicional tout court da arbitragem. (Nesse sentido, admitindo conflito positivo de 
competência como decorrência da natureza jurisdicional da arbitragem, mas negando que possa haver confli-
to negativo, Caio Cesar Vieira Rocha, “Conflito positivo de competência entre árbitro e magistrado,” Revista 
de Arbitragem e Mediação, vol. 34, p. 263 ss. (2012).) Tudo leva mais uma vez à conclusão, defendida no 
corpo do texto, de que descabe adotar uma posição intransigente sobre a suposta natureza da arbitragem, para 
dela extrair soluções de direito positivo de maneira dedutiva. Ver, nesse sentido, Edoardo F. Ricci, “La «na-
tura» dell’arbitrato rituale e del relativo lodo: parlano le Sezioni Unite,” Riv. Dir. Proc., 2001, 2, 259 ss. (des-
tacando que a qualificação da arbitragem como “contratual” ou “jurisdicional” é utilizada para sintetizar con-
clusões de direito positivo alcançadas em verdade por outra via). O que se revela é que as locuções 
“jurisdicional” e “contratual” são utilizadas para justificar decisões tomadas com base em outros critérios; lo-
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De um lado, há riscos em associar inelutavelmente a arbitragem ao modelo de ju-

risdição estatal, inclinação tendente a inserir o árbitro, na prática, na mesma estrutura hie-

rárquica e horizonte conceitual em que situado o juiz togado.15 A posição conduz a solu-

ções nitidamente impróprias, ainda que se considere que a finalidade comum entre 

arbitragem e justiça estatal (isto é, a função de formular uma regra concreta para resolver a 

disputa entre as partes) tenha prioridade explanatória sobre as demais causas. Reforça, ain-

da, uma ideologia centralizadora, em que tudo, inclusive a esfera privada, tem de ser ab-

sorvido pela autoridade oficial, sob pena de ser considerado “inferior.” Não por acaso, a 

arbitragem tende a ser vista, sob essa ótica, como uma criação do soberano por meio de le-

gislação infraconstitucional, e não como o produto da autonomia individual. Por fim, a 

equiparação insistente do árbitro ao juiz togado revela uma visão provinciana de mundo, 

avessa à vocação supranacional da arbitragem.16 

De outro lado, no entanto, não se pode ignorar a repercussão do produto final da 

arbitragem, a sentença arbitral, no plano das relações jurídicas substantivas. Embora a 

identidade de efeitos não signifique completa identidade de natureza—bastando lembrar 

que também pela via negocial podem as partes resolver conflitos (CC art. 84017), sem que 

por isso se iguale o contrato à jurisdição—, ela basta para que se tome nota dos inequívo-

cos efeitos da sentença arbitral, diretos ou reflexos, na perspectiva do direito material. Pelo 

ponto de vista da atividade exercida pelos árbitros e da sua causa final, a arbitragem reflete 

exercício da função jurisdicional, ainda que privada e, portanto, de origem obviamente di-
                                                                                                                                              

go, o debate doutrinário deve focar estes outros critérios, à luz dos problemas concretamente considerados, e 
não o plano abstrato das “naturezas jurídicas.” 

15 Já se mencionou, a esse propósito, a impropriedade de admitir-se conflito de competência positivo entre 
juiz togado e tribunal arbitral, opção que pressupõe a inserção do árbitro, ao fim e ao cabo, dentro da hierar-
quia estatal-judiciária. Objeção semelhante pode ser feita à ideia de que o árbitro estaria vinculado aos enun-
ciados de Súmula e a decisão arbitral sujeita então a impugnação por meio de ação anulatória—fora dos fun-
damentos taxativos previstos em lei—e reclamação. Negando tal vinculação, a meu ver corretamente, 
Ricardo Dalmaso Marques, “Inexistência de vinculação do árbitro às decisões e súmulas judiciais vinculantes 
do Supremo Tribunal Federal,” Revista Brasileira de Arbitragem, vol. 38, p. 96 ss. (2013). 

16 Algo nesse sentido, Carmine Punzi, “Dalla crisi del monopolio statale della giurisdizione al superamento 
dell’alternativa contrattualità-giurisdizionalità dell’arbitrato,” Riv. Dir. Proc., p. 1 ss., n. 3 (2014) (indagan-
do-se, por meio de pergunta de nítido cunho retórico, se, em época caracterizada pela “crise não apenas da 
soberania estatal em sentido territorial, mas sobretudo de seu monopólio da legislação e da jurisdição . . . é 
crível reconduzir a arbitragem ao leito da jurisdição estatal ou de qualquer maneira situá-la no horizonte se-
mântico e conceitual desta”). 

17 Contrato de transação: “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante conces-
sões mútuas.” Sobre a equiparação do contrato à sentença, enquanto modos de resolução de conflitos entre as 
partes, ambos vinculantes e substitutivos da normativa geral e abstrata da lei, ver Francesco P. Luiso, Diritto 
Processuale Civile, vol. 5, n. 2, p. 8 et seq. (6 ed. 2011). 
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versa da jurisdição do Estado.18 Para os fins deste trabalho, isso importa reconhecer a sua 

eficácia imperativa entre as partes e, excepcionalmente, perante terceiros, fenômeno que 

deve ser então compatibilizado com o seu fundamento contratual, feitio privado e com o 

princípio do contraditório. 

1.1.1. Autonomia Privada 

A arbitragem é fruto da autonomia privada.19 Para usar uma expressão comum e já 

desgastada, a arbitragem é uma criatura contratual (creature of contract).20 Ainda que se 

adote um princípio “em favor” da arbitragem, como contrapeso à histórica hostilidade ju-

dicial diante do instituto, a legitimidade da arbitragem depende sempre do consentimento 

das partes, que é a fonte dos poderes dos árbitros.21 Tal manifestação de vontade de subme-

ter-se ao juízo arbitral é concretizada por meio da convenção de arbitragem. 

Os árbitros derivam seu poder da convenção arbitral e não podem exceder os limi-

tes desta delegação. A pedra de toque do controle de legitimidade da arbitragem é a doutri-

na do excès de pouvoir,22 que tem origem em fontes romanas: Arbiter nihil extra compro-

                                                

18 Clóvis do Couto e Silva, “O juízo arbitral no direito brasileiro,” Revista dos Tribunais, vol. 620, p. 15 
ss., n. 3 (1987) (“Pelo ponto de vista da atividade exercida pelos árbitros e da sua causa final, a arbitragem é 
jurisdição, ainda que privada e, portanto, de origem obviamente diversa da jurisdição do Estado”). 

19 Lew, Mistelis & Kroll, Comparative International Commercial Arbitration, §1-11, p. 4 (2003) (“Party 
autonomy is the ultimate power determining the form, structure, system and other details of the arbitration.”) 

20 Para uma antiga e repetidíssima formulação jurisprudencial norte-americana dessa ideia básica, ver Unit-
ed Steelworkers of Am. v. Warrior & Gulf Nav. Co., 363 U.S. 574, 582, 80 S. Ct. 1347, 1353, 4 L. Ed. 2d 
1409 (1960) (“arbitration is a matter of contract and a party cannot be required to submit to arbitration any 
dispute which he has not agreed so to submit.”). Dentre tantos outros manuais sobre a matéria, pode citar-se 
Redfern & Hunter, International Arbitration, §§ 1.52–1.53, p. 19–20 (destacando o papel essencial desempe-
nhado pelo consenso e pela autonomia da vontade na conclusão do arbitration agreement). Entre nós, o raci-
ocínio esteve à base do célebre julgamento reconhecendo a constitucionalidade da execução específica da 
cláusula compromissória: STF, SE 5206 AgR, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 
12/12/2001, DJ 30-04-2004 p. 29 Ement.Vol. 2149-06 p. 958 (“Constitucionalidade declarada pelo plenário, 
considerando o Tribunal, por maioria de votos, que a manifestação de vontade da parte na cláusula compro-
missória, quando da celebração do contrato, e a permissão legal dada ao juiz para que substitua a vontade da 
parte recalcitrante em firmar o compromisso não ofendem o artigo 5º, XXXV, da CF.”) 

21 E.E.O.C. v. Waffle House, Inc., 534 U.S. 279, 293-94,  (2002) (com amplas referências à jurisprudência 
da Suprema Corte quanto ao assunto); Carlos A. Carmona, Arbitragem e Processo, p. 83 (3 ed. 2009) (“O 
efeito severo de afastar a jurisdição do estado não pode ser deduzido, imaginado, intuído ou estendido”). 
Como será visto adiante (infra, Parte II), no entanto, há hipóteses excepcionais em que a cláusula compro-
missória, com base no direito contratual e societário, é “estendida” a terceiros não-signatários. 

22 W. Michael Reisman, Systems of Control in International Adjudication and Arbitration, p. 5–7 (1991). 
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missum facere potest.23 Sem mecanismos adequados para garantir o exercício do poder 

dentro dos limites prescritos pela vontade das partes, a arbitragem deixaria de ser o exercí-

cio de um poder derivado para tornar-se um poder absoluto. Uma dose de self-restraint 

faz-se aqui necessária para garantir a própria continuidade da arbitragem. Paradoxalmente, 

ao afirmar sua competência de maneira excessiva, um tribunal arbitral pode acabar por re-

duzir, no longo prazo, o número de conflitos trazidos para a arbitragem. Sem um controle 

adequado, portanto, a efetividade da arbitragem sofre, pois atores racionais não querem se 

sujeitar a um sistema arbitrário. 

Ao contrário do que se supõe comumente, no entanto, a análise do consentimento 

com a arbitragem, enquanto renúncia à jurisdição estatal, não se resolve numa simples al-

ternativa binária entre aceitar ou recusar e, assim, entre estar ou não vinculado, sic et sim-

pliciter, à via arbitral para a resolução de um litígio. A questão é mais complexa e tem de 

ser visualizada a partir de uma série de qualificações. 

Em ensaio essencial à compreensão do tema, Alan Scott Rau demonstra que é mais 

apropriado pensar nos problemas relativos ao alcance da autonomia privada e à alocação 

de poder entre árbitros e cortes a partir de um espectro ou contínuo. No lugar de uma sim-

ples dicotomia (consentir, não consentir), o autor propõe que se visualize o consentimento 

com a arbitragem como um conjunto de círculos concêntricos, formados por um núcleo e 

sucessivos anéis externos.24 

Ao centro, está a questão fundamental e primeira, consistente em verificar se há a 

concordância das partes em valer-se da arbitragem para solucionar litígios.25 Trata-se de 

determinar se existe convenção de arbitragem válida e, assim, a natureza do modo de reso-

lução de conflitos escolhido (nature of the forum in which the complaint will be heard). A 

exigência de consentimento é categórica. A posição central do problema é capturada por 

Carlos A. Carmona, quando ele afirma que “o efeito severo de afastar a jurisdição do esta-

do não pode ser deduzido, imaginado, intuído ou estendido.”26 Por isso, convencendo-se o 

                                                

23 Dig. 4.8.32.21 (Paulus 13 ad ed.): “Arbiter nihil extra compromissum facere potest et ideo necessarium 
est adici de die compromissi proferenda: ceterum impune iubenti non parebitur.” 

24 Alan Scott Rau, “‘Consent’ to Arbitral Jurisdiction: Disputes With Non-Signatories,” in Multiple Party 
Actions in International Arbitration, 69 ss. (OUP 2009). 

25 Id., p. 76 et seq.. 
26 Carlos A. Carmona, Arbitragem e Processo, p. 83 (3 ed. 2009) 
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juiz de que inexiste cláusula compromissória válida e eficaz que sirva de fundamento para 

a jurisdição dos árbitros, deve impedir o prosseguimento do processo arbitral ou, sendo o 

controle efetuado em momento anterior, anular a sentença arbitral proferida.27 

                                                

27 O momento em que o controle judicial deve ser exercido, à luz da noção de que os árbitros têm capacida-
de de decidir sobre a sua própria competência (Kompetenz-Kompetenz), varia nos diversos ordenamentos ju-
rídicos. Ver J.-F. Poudret & S. Besson, Comparative Law of International Arbitration, p. 385–402 (2 ed. 
2007); George A. Bermann, The “Gateway” Problem in International Commercial Arbitration, 37 Yale J. 
Int’l L. 1, 13–21 (2012) (analisando a doutrina de Kompetenz-Kompetenz nos direitos francês e alemão, e ar-
guindo que as cortes norte-americanas demarcam a autoridade dos tribunais arbitrais e cortes judiciárias para 
decidir questões preliminares com base em critérios diversos); Jan Paulsson, The Idea of Arbitration, p 79 et 
seq. (2013). 

a) Pode dar-se prioridade aos árbitros, deixando-se eventual controle judicial para momento ulterior. Tra-
ta-se do modelo francês (NCPC art. 1448(1)), segundo o qual as cortes estatais devem postergar o exame da 
validade da convenção de arbitragem para a eventual ação anulatória contra o laudo. Controle prévio será jus-
tificado apenas se de um exame “prima facie” (rectius: sumário) já resultar a manifesta nulidade da cláusula 
compromissória ou sua inaplicabilidade à disputa. Em caso contrário, o tribunal arbitral deve decidir antes 
(tendo “prioridade” temporal), ainda que não dê a palavra final: a sentença arbitral, quanto ao ponto, está su-
jeita a uma revisão plena em sede de possível ação anulatória. O sistema francês optou pela postergação do 
controle por considerar que tal regime é mais eficiente. Ver, nesse sentido, American Bureau of Shipping 
(ABS) (US) v. Copropriété Maritime Jules Verne (France), Cour d’Appel de Paris, 126, 4 Dec. 2002, 29 Y.B. 
Comm. Arb. 657 (2004), p. 660 (“The latter principle establishes the efficiency of arbitration, on the one 
hand, by allowing arbitrators facing an objection to their jurisdiction to decide thereon and, on the other hand, 
by allowing them to be the first to decide on the validity of a clause.”)] Fala-se, nesse medida, em “efeito ne-
gativo” do princípio compétence-compétence. Sobre o modelo, ver E. Gaillard & Y. Banifatemi, “Negative 
Effect of Competence-Competence: the Rule of Priority in Favour of the Arbitrators,” in Enforcement of Ar-
bitration Agreements and International Arbitral Awards: The New York Convention in Practice, 257 ss. 
(Gaillard & Di Pietro eds. 2008); E. Gaillard, “Note—Cour de cassation (1re Ch. civ.) 21 mai 1997,” Rev. 
Arb., 1997, 538 ss., p. 539 (« la convention d'arbitrage elle-même, le principe de «compétence-compétence» 
a un effet positif et un effet négatif. Dans son effet positif, il donne aux arbitres dont la compétence est con-
testée le pouvoir de se prononcer eux-mêmes sur cette contestation sans qu'une impossibilité logique puisse 
être opposée à cette démarche. Dans son effet négatif, illustré par l'arrêt rapporté, il interdit aux juridictions 
étatiques de connaître de la question tant que les arbitres eux-mêmes ne se sont pas prononcés à son sujet »). 
O A. reconhece, no entanto, que o efeito negativo é controvertido em direito comparado; mas argumenta em 
favor da abstenção inicial das cortes, sobretudo diante da consagração, no direito francês, de competência ju-
dicial específica para conhecer de ações anulatórias de sentença arbitral, escolha de organização judiciária 
que seria violada na ausência do efeito negativo. Contra, S. Brekoulakis, “The Negative Effect of Compé-
tence-Compétence: The Verdict Has to Be Negative,” Austrian Arbitration Yearbook, 238 ss. (Zeiler et al. ed. 
2009). 

b) Pode autorizar-se que as cortes estatais, desde logo, julguem a questão da validade da convenção de ar-
bitragem de modo definitivo e sob cognição exauriente—sem qualquer prioridade dos árbitros. Trata-se do 
sistema adotado na Alemanha (ZPO § 1032). Também nos Estados Unidos, sujeita embora às nuâncias de sua 
doutrina peculiar de separability (que distingue ataques ao contrato como um todo de impugnações específi-
cas à cláusula compromissória), prevalece a orientação de que são cabíveis interlocutory judicial decisions. 

A escolha por uma ou outra solução depende, no fundo, de um juízo de custo-benefício e do peso dominan-
te que se dê, respectivamente, à efetividade ou à legitimidade da arbitragem. No Brasil, já se reconheceu ser 
incabível a judicialização prematura da questão, sendo dos árbitros a competência para examinar primeiro a 
regularidade da convenção (REsp 1302900/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, jul-
gado em 09/10/2012, DJe 16/10/2012). Reforçando tal entendimento, que se inclina pela adoção do modelo 
francês, afirma-se “uma alternância de competência entre os referidos órgãos [tribunal arbitral e juízo esta-
tal], porquanto a ostentam em momentos procedimentais distintos, ou seja, a possibilidade de atuação do Po-
der Judiciário é possível tão somente após a prolação da sentença arbitral” (REsp 1278852/MG, Rel. Ministro 
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 19/06/2013). 
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Ultrapassada a questão preliminar da existência de uma convenção de arbitragem 

válida, a indagação relevante muda de natureza. Ingressa-se então nos círculos exteriores 

do esquema de Rau, nos quais cabe determinar o exato alcance e os contornos do consen-

timento inicial com a arbitragem.28 Colocam-se então os problemas dependentes, mas di-

versos, do alcance subjetivo (arbitrar com quem?) e objetivo29 (quais tipos de disputas?) da 

arbitragem. Determinam-se também os termos sob as quais deve realizar-se o processo 

(quais as regras processuais aplicáveis?; é cabível a reunião de processos? etc.). 

À medida em que nos movemos do núcleo para a periferia do diagrama, a exigência 

estrita de consentimento vai se relativizando, tornando-se mais flexível. Justifica-se então o 

recurso a presunções, bem como a maior deferência às decisões dos árbitros na matéria. 

Assim tem de ser compreendida, por exemplo, a “presunção em favor da arbitragem.” Esta 

nada mais é do que um regra supletiva de interpretação que, na ausência de indicação em 

contrário, inclui no âmbito objetivo da cláusula compromissória todas as controvérsias li-

gadas ao contrato principal. Ela encontra positivação no texto de lei italiano, justamente 

sob o rótulo de “Interpretazione della convenzione d’arbitrato” (c.p.c. art 816-quater30). A 

escolha reflete aquilo que, segundo uma barganha hipotética, teria sido escolhido pelas 

próprias partes (ou pela maioria das partes em situação semelhante)—pressupondo-se que, 

ordinariamente, elas não desejariam fracionar o contencioso entre a arbitragem e a discus-

são judicial.31 Mas sua incidência só se dá, como se vê, em momento logicamente ulterior à 

verificação de que há uma convenção de arbitragem válida a ser interpretada. Daí o acerto 

de sua colocação num círculo exterior do diagrama, como questão estranha ao núcleo duro 

do consentimento com a arbitragem. 

Entre a questão primeira de saber se há uma convenção de arbitragem válida e o 

seu alcance objetivo, num círculo intermediário, coloca-se o tema dos sujeitos da arbitra-

                                                

28 Algo nesse sentido, também William W. Park, “Non-Signatories and International Contracts: an Arbitra-
tor’s Dilemma”, in Multiple Party Actions in International Arbitration, p. 25. (OUP 2009) (distinguindo a 
existência do consentimento, de um lado, da definição do seu âmbito—tanto ratione materiae quanto ratione 
personae—, de outro). 

29 Alan Scott Rau, “‘Consent’ to Arbitral Jurisdiction: Disputes With Non-Signatories,” in Multiple Party 
Actions in International Arbitration, 69 ss., p. 88 et seq.. (OUP 2009). 

30 “Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a 
tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.” 

31 Id., p. 96 (fazendo referência ao conceito de uma hypothetical bargain e à intenção (presumida) de “act 
efficiently in the interest of maximizing mutual gains”). 
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gem—em outras palavras, deve-se arbitrar com quem? Este é o tema central da tese, no 

qual se revela a já destacada tensão permanente entre a legitimidade e a efetividade do pro-

cesso arbitral: de um lado, deve buscar-se um meio eficiente de resolução dos litígios; de 

outro, deve garantir-se respeito à autonomia privada dos interessados.32 Deve perquirir-se, 

aqui, em que medida o contraente (signatário da convenção de arbitragem) tem a expecta-

tiva contratual (legítima) de arbitrar eventuais litígios apenas com a sua contraparte; inver-

samente, cabe definir em que medida um terceiro, em hipóteses excepcionais, pode ser 

obrigado a submeter-se à cláusula compromissória inter alios. 

É essencial primeiro definir quem pretende dar início à arbitragem e contra quem 

ambiciona fazê-lo.33 Pode haver situações em que: a) um não-signatário procura valer-se 

da convenção de arbitragem inter alios, obrigando um signatário a arbitrar com ele o lití-

gio; ou, inversamente, b) um signatário pretende submeter um não-signatário à arbitragem. 

Põe-se em relevo a diferença fundamental entre o terceiro que não concorda em participar 

da arbitragem (unwilling non-signatory) e o terceiro que está disposto a participar da arbi-

tragem (willing non-signatory).34 

O distinguo é relevante para definir tanto a eventual extensão da cláusula compro-

missória quanto as possibilidades de intervenção de terceiro no processo arbitral. 

a) Via de regra, é inviável submeter à arbitragem o não-signatário que com ela não 

consente. Falta, aqui, o próprio fundamento que legitima o poder dos árbitros. Enquadram-

se as hipóteses no primeiro círculo do diagrama de Rau, colocando em causa o próprio nú-

cleo do consentimento com a arbitragem, o que justifica uma análise mais rigorosa e um 

                                                

32 Id., p. 102 (“Here the tension between the two pillars of arbitration—autonomy and agreement, on one 
side, and final and efficient dispute resolution, on the other—becomes palpable.”); ver, ainda, George Ber-
man, “The ‘Gateway’ Problem in International Commercial Arbitration,” 37 Yale J. Int’l L. 1, p. 4 et seq.. 
(2012) (descrevendo o embate entre legitimacy e efficacy que surge, sobretudo, na fase inicial da arbitragem, 
na resolução das assim chamadas gateway issues, questões preliminares que podem potencialmente barrar o 
início ou o prosseguimento do processo arbitral); William W. Park, “Non-Signatories and International Con-
tracts: an Arbitrator’s Dilemma”, in Multiple Party Actions in International Arbitration, p. 5 (2009) (desta-
cando a tensão entre preservar a natureza consensual da arbitragem e maximizar a efetividade prática da sen-
tença arbitral pela adição de novas partes). 

33 Id., p. 108 (destacando a importância de determinar who and whom, i.e, o sujeito e objeto do verbo “arbi-
trar:” “which party is asserting the right to arbitration—who is trying to bind whom to the arbitration pro-
cess”). 

34 John M. Townsend, “Extending an Arbitration Clause to a Non-Signatory Claimant or Non-Signatory 
Defendant: Does it Make a Difference?”, in Multiparty Arbitration—Dossiers ICC Institute of World Busi-
ness Law, p. 111–12. (Hanotiau & Schwartz eds.) (2010). 
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limiar mais elevado.35 Como será visto, algumas normas de direito privado permitem a ex-

tensão da convenção de arbitragem a terceiros que venham a suceder, de alguma forma, 

uma das partes originárias. Ademais, um não-signatário pode ser obrigado a arbitrar deter-

minados litígios como exigência do princípio da boa-fé objetiva e de noções de equidade—

pense-se, por exemplo, nos casos em que o terceiro almeja praticar atos que configuram 

exercício contraditório de posições jurídicas (venire contra factum proprium), ficando en-

tão impedido (estopped) de fazê-lo para furtar-se da arbitragem. Mas tais hipóteses não 

desvirtuam a exigência de consentimento, antes representando noções equivalentes deriva-

das do próprio modo de ser das relações jurídicas e do comportamento concreto dos envol-

vidos.36 Para além desses casos, no entanto, é inviável vincular um terceiro que não consen-

tiu com a arbitragem. 

b) Tende-se a admitir com maior facilidade, por outro lado, a iniciativa de um ter-

ceiro que está disposto a participar da arbitragem, ainda que contra a vontade do signatário. 

Voltando ao diagrama de Rau, percebe-se que o problema não se situa mais no núcleo, mas 

no próximo círculo concêntrico, relativo ao alcance da convenção de arbitragem.37 

As razões para tanto são óbvias: embora o signatário não tenha concordado em re-

solver na arbitragem disputas especificamente com o não-signatário, quando este último 

dispõe-se a ingressar no processo, todos os envolvidos manifestaram ao menos a vontade 

de renunciar à jurisdição estatal—o signatário no ato de celebração da cláusula compro-

missória; o não-signatário, mediante manifestação superveniente. Pode buscar-se visualizar 

o problema por um ângulo mais objetivo do que subjetivo. Já se afirmou, nesse sentido, 

que “uma promessa para arbitrar não cria necessariamente um círculo fechado de partici-

pantes. A questão é se o requerido consentiu com a arbitragem da pretensão deduzida, in-

dependentemente de quem a deduz . . . As partes não concordam tanto em arbitrar com 
                                                

35 Alan Scott Rau, “‘Consent’ to Arbitral Jurisdiction: Disputes With Non-Signatories,” in Multiple Party 
Actions in International Arbitration, 69 ss., p. 112 (OUP 2009). 

36 Id., p. 114–17; John M. Townsend, “Extending an Arbitration Clause to a Non-Signatory Claimant or 
Non-Signatory Defendant: Does it Make a Difference?”, in Multiparty Arbitration—Dossiers ICC Institute of 
World Business Law, p. 116. (Hanotiau & Schwartz eds.) (2010). 

A meu ver, ademais, em hipóteses verdadeiramente excepcionais e sob condições muito específicas, deta-
lhadas adiante na tese (ver, infra, 3.2.7.5), um não-signatário que tenha, por contrato, a obrigação de garantir 
a parte em face de condenação (e.g. a seguradora de responsabilidade civil), pode ser atingido pelo efeito de 
intervenção, vinculando-se aos fundamentos de sentença arbitral inter alios ao ser convidado a participar da 
arbitragem (“vouching”). 

37 Id., p. 122 et seq.. 
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uma pessoa, mas sim com relação a uma transação ou empreendimento.”38 A afirmação, 

embora deva ser recebida com reserva, ilustra ao menos a potencial flexibilidade na admis-

são ao processo de um não-signatário que está disposto a arbitrar. 

Havendo iniciativa do não-signatário, devem ser sopesados os interesses do terceiro 

que pretende valer-se da convenção de arbitragem inter alios, de um lado, com as expecta-

tivas contratuais das partes originárias e a natureza privada da arbitragem, de outro.39 O 

presente trabalho visa justamente a alcançar um conjunto de soluções que reflita, para cada 

tipo de situação, um equilíbrio entre estas exigências contrapostas. Como será visto (infra, 

3.2), há hipóteses em que a expectativa contratual das partes e o caráter privado do proces-

so arbitral devem ceder à luz de interesses dignos de tutela do terceiro. Ausentes tais cir-

cunstâncias, no entanto, e inexistindo prejuízo para o terceiro, deve realizar-se o programa 

contratual das partes, excluindo-se do processo arbitral sujeitos estranhos à convenção de 

arbitragem. 

1.1.2. Convenção de Arbitragem 

A manifestação de vontade de submeter-se ao juízo arbitral é formalizada por meio 

da convenção de arbitragem, na configuração de uma cláusula compromissória ou de um 

compromisso arbitral (LArb arts. 3º, 4º e 9º). 

A convenção de arbitragem é acima de tudo um contrato,40 sendo também referida 

como um negócio jurídico processual (Prozessvertrag)41 ou, em termos mais precisos, um 

                                                

38 Jan Paulsson, The Idea of Arbitration, p. 53 (OUP, 2013) ( “an undertaking to arbitrate does not neces-
sarily create a closed circle of participants. The question is whether the respondent has consented to arbitra-
tion of the claim being brought, irrespective of who brings it. . . . [P]arties do not so much agree to arbitrate 
with a person as with respect to a transaction or a venture.”) 

39 Algo nesse sentido, ver John M. Townsend, “Extending an Arbitration Clause to a Non-Signatory 
Claimant or Non-Signatory Defendant: Does it Make a Difference?”, in Multiparty Arbitration—Dossiers 
ICC Institute of World Business Law, p. 116–17. (Hanotiau & Schwartz eds.) (2010) (defendendo que, no ca-
so de willing non-signatories, cabe às contrapartes, a fim de resistir à inclusão do não-signatário na arbitra-
gem, demonstrar: (a) que o contrato não comporta a adição de novas partes; ou (b) que haveria prejuízo signi-
ficativo para as partes pela inclusão do não-signatário. Quanto ao unwilling non-signatory, alguma forma de 
consentimento—ainda que por meio de imputação, sucessão/assunção ou estoppel—tem de ser verificada sob 
pena de ser ilegítima a arbitragem.) 

40 Ricardo Aprigliano, “Cláusula compromissória: aspectos contratuais,” Revista do Advogado — AASP, 
2012, vol. 116 (Contratos), n. 1, p. 175. 

41 Clóvis do Couto e Silva, “Para uma história dos conceitos no direito civil e no direito processual civil (a 
atualidade do pensamento de Otto Karlowa e de Oskar Bülow),” Revista de Processo, 1985, vol. 37, p. 238 
ss. (“[D]enominam-se de negócios jurídicos processuais atos jurídicos, que, embora tenham a sua origem no 
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ato de organização jurídica.42 Dando forma à autonomia privada das partes e traçando os 

contornos do futuro juízo arbitral, a convenção de arbitragem não cria apenas uma relação 

obrigacional sinalagmática. Aproxima-se, antes, dos contratos com comunhão de escopo, 

dos quais o exemplo comumente lembrado é o do contrato de sociedade, em que os inte-

grantes da avença buscam, de maneira primordial, um fim comum diferido no tempo, e não 

apenas um intercâmbio instantâneo. No caso da arbitragem, o escopo compartilhado é a 

instituição de instrumento para a resolução de eventuais disputas e tutela dos direitos das 

partes.43 A convenção de arbitragem dá origem, assim, a um complexo de posições subjeti-

vas ativas e passivas, verdadeiro “status” regulado pelas normas convencionadas entre as 

partes e, supletivamente, pela lei. 

1.1.2.1. Formação da Convenção de Arbitragem 

Por ser um contrato, a convenção de arbitragem está sujeita aos requisitos de vali-

dade aplicáveis aos negócios jurídicos em geral (CC art. 104).44 Exige-se, assim: (i) agente 

capaz (LArb art. 1º45); (ii) objeto lícito (“direitos patrimoniais disponíveis,” ex LArb art. 1º,	  

parte	  final), possível, e determinado (litígio já surgido, em caso de compromisso arbitral, 

ex LArb art. 9º) ou determinável (“litígios que possam vir a surgir” de um contrato ou ou-
                                                                                                                                              

direito material, produzem os seus efeitos no direito processual, como sucede, entre outros, com a instituição 
do juízo arbitral.”); Paula Costa e Silva, “A intervenção de terceiros no direito português,” in A intervenção 
de terceiros no procedimento arbitral voluntário nos direitos português e italiano, p. 19–20 (Costa e Silva & 
Gradi eds., 2009) (qualificando a convenção de arbitragem como um “negócio processual típico,” à luz do 
qual se afere o preenchimento de pressuposto processual, no direito português); Carlos A. Carmona, Arbitra-
gem e processo, p. 102 (3 ed. 2009) (“a cláusula arbitral é um negócio jurídico processual”). Ver, ainda, so-
bre a categoria dos negócios jurídicos processuais, Barbosa Moreira, “Convenções das partes sobre matéria 
processual,” RePro, vol. 33, 182 ss. (1984). 

42 Clóvis do Couto e Silva, “O juízo arbitral no direito brasileiro,” Revista dos Tribunais, vol. 620, p. 15 
ss., n. 3 (1987) (definindo a convenção de arbitragem como ato de organização jurídica); aderindo expressa-
mente a essa posição, Luiz Olavo Baptista, “Cláusula compromissória e compromisso,” in Doutrinas Essen-
ciais RT: Obrigações e Contratos, vol. 6, p. 977 ss. [originalmente publicado em Revista de Direito Público, 
vol. 70, p. 293 ss., 1984], n. 1.C (2011). 

43 Em sentido assemelhado, na doutrina italiana, ver E. Zucconi Galli Fonseca, La convenzione arbitrale 
rispetto ai terzi, p. 37 ss (2004) (qualificando a convenção de arbitragem como um contrato que manifesta o 
exercício de um direito potestativo de excluir a jurisdição estatal, que não se reduz ao esquema direito–
obrigação; como a “fonte legitimadora do feixe de situações jurídicas subjetivas que caracterizam o processo 
perante os árbitros”, inclusive do efeito final de vinculação à sentença arbitral). 

44 Ver, em linhas gerais, Giovanni Ettore Nanni, “Cláusula compromissória como negócio jurídico: análise 
de sua existência, validade e eficácia,” in: Temas relevantes do direito civil contemporâneo: reflexões sobre 
os 10 anos do Código Civil (Renan Lotufo et. al. ed., 2012), p. 502-556. 

45 A capacidade para celebrar a cláusula compromissória é abrangida pela capacidade de firmar o contrato 
subjacente, tal como dispõe, de maneira didática, a lei italiana: c.p.c. art. 808, parte final (“il potere di stipula-
re il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria”). 
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tra relação jurídica, tratando-se de cláusula compromissória, ex LArb art. 4º); e (iii) a for-

ma prescrita em lei (no caso, a forma escrita, ex LArb art. 4º,	  §	  1º). 

A natureza solene da convenção de arbitragem, a impor sua estipulação por escrito, 

não deve ser confundida, todavia, com a exigência de um “suporte físico” na forma de um 

papel assinado. O que realmente se deve garantir, por meio de documentos escritos—em 

oposição a meras comunicações orais—é o efetivo consentimento das partes com a arbitra-

gem. Consistente com tal premissa e com a evolução tecnológica dos meios de comunica-

ção e registro, a autoria resulta não somente da pessoalidade da assinatura, mas também da 

decisão de transmitir a informação e do uso do aparato técnico-comunicativo.46 Daí a acei-

tação, inclusive a nível internacional (NYC Art. II(2)), de formas telegráficas, telegramas, 

e-mails e afins como “escritos” para fins de uma convenção de arbitragem válida.47 Ade-

mais, a exigência de forma escrita não impede a “extensão,” em alguns casos, da cláusula 

compromissória a não signatários. Entende-se que, havendo convenção de arbitragem es-

crita entre as partes originárias, está satisfeito o requerimento.48 

A incorporação por referência de convenção de arbitragem incluída em outro do-

cumento, prevista na LArb art. 4, § 1º,49 por sua vez, não apresenta em regra problemas de 

                                                

46 Natalino Irti, “Compromesso e clausola compromissoria nella nuova legge sull’arbitrato,” Riv. Arbitrato, 
1994, 651 ss., p. 651–52 (1994). 

47 Arbitration Act 1996 s. 5; comparar NCPC arts. 1443 (arbitragem doméstica: « A peine de nullité, la 
convention d'arbitrage est écrite. Elle peut résulter d'un échange d'écrits ou d'un document auquel il est fait 
référence dans la convention principale. ») e 1507 (arbitragem internacional : « La convention d'arbitrage 
n’est soumise à aucune condition de forme. »); ZPO § 1031 („. . . oder in zwischen ihnen gewechselten 
Schreiben, Fernkopien, Telegrammen oder anderen Formen der Nachrichtenübermittlung . . .“). 

Deve ressaltar-se, ainda, que sob o regime da Convenção de Nova York, prepondera hoje o entendimento 
de que a parte interessada pode valer-se de eventual norma mais favorável ao reconhecimento da validade da 
cláusula compromissória contida na legislação interna do país em que esta é invocada. Incide, assim, a more-
favorable-right provision do Art. VII(1) também com relação à convenção de arbitragem. Ver, comentando 
recomendação UNICTRAL nesse sentido, João Bosco Lee, “Recomendação sobre a Interpretação do Artigo 
II, § 2º, e do Artigo VII, § 1º, da Convenção sobre o Reconhecimento e Execução de Sentença Arbitral Es-
trangeira, Feita em Nova Iorque, 10 de Junho de 1958, Adotada pela Comissão das Nações Unidas sobre o 
Direito do Comércio Internacional em 7 de Julho de 2006 na 39ª Sessão,” Revista Brasileira de Arbitragem, 
2007, vol. 15, 240 ss. 

48 X. S.A.L., Y. S.A.L. et A. v. Z. Sàrl, Tribunal federal, Ire Cour Civile, 4P.115/2003, 16 Oct. 2003, 22(2) 
ASA Bull. 364 (2004); ver, em nota, J.-F. Poudret, “Note - Tribunal federal, Ire Cour Civile, 16 octobre 
2003, (4P.115/2003); Un statut privilégié pour l'arbitrage aux tiers?,” 22(2) ASA Bull. 390 (2004) (criticando 
a decisão pela introdução de uma discrimação (quanto ao requisito formal) entre as partes originárias e tercei-
ros). 

49 Nesse sentido, ver: Lei Modelo UNCITRAL, Art. 7(6) (Opção I): “The reference in a contract to any 
document containing an arbitrationclause constitutes an arbitration agreement in writing, provided that the 
reference is such as to make that clause part of the contract;” no direito inglês, Arbitration Act 1996 s. 6(2): 
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forma ou de “extensão subjetiva.”50 Trata-se apenas de determinar quão precisa deve ser a 

referência feita no contrato de origem ao outro conjunto normativo—deve-se, por exemplo, 

mencionar a convenção de arbitragem explicitamente ou basta a remissão genérica ao do-

cumento externo?—, sem que se transborde para além das partes contraentes. Afinal, entre 

estas foi ajustado o termo que, por sua vez, remete direta ou indiretamente à convenção de 

arbitragem. 

A tendência, no plano comparado, é admitir como eficaz a simples referência a um 

documento que contenha a cláusula compromissória, desde que as circunstâncias corrobo-

rem a presunção de que uma parte diligente estava em condições de obter ciência da con-

venção de arbitragem.51 A técnica é comum nos conflitos marítimos, em que o conheci-

mento de embarque refere as condições do frete como aplicáveis, e também na indústria da 

construção, em que é corrente o uso de termos contratuais padronizados (standard forms). 

A convenção de arbitragem é autônoma ou separável, no sentido de que a invalida-

de do contrato principal em que inserida (ou ao qual se refere) não implica, necessariamen-

te, a invalidade da cláusula compromissória (LArb art. 8˚).52-53 Deve averiguar-se, em con-

                                                                                                                                              

“The reference in an agreement to a written form of arbitration clause or to a document containing an arbitra-
tion clause constitutes an arbitration agreement if the reference is such as to make that clause part of the 
agreement;” no direito alemão, ZPO § 1031(3), sobre o qual, ver Peter Schlosser, “La nouvelle législation al-
lemande sur l’arbitrage,” Rev. Arb., 1998, 291 ss., p. 295–96. 

50 Poderá ocorrer, no entanto, que o contrato entre as partes A e B faça referência ao contrato entre B e C, 
contida neste último cláusula compromissória. Em tais casos, trata-se de inquirir se as partes consentiram 
com eventual reunião de processos, incidindo, então, regras destinadas a viabilizar o processo arbitral com 
pluralidade de partes. 

51 Société Bomar Oil NV v. ETAP, Cour de Cassation (1Ch. civ.), 9 November 1993, Rev. Arb., 1993, 108 
ss. (« En matière d'arbitrage international, la clause compromissoire par référence écrite à un document qui la 
contient, par exemple des conditions générales ou un contrat-type, est valable, à défaut de mention dans la 
convention principale, lorsque la partie à laquelle la clause est opposée, a eu connaissance de la teneur de ce 
document au moment de la conclusion du contrat, et qu'elle a, fût-ce par son silence, accepté l'incorporation 
du document au contrat. »). Para amplas referências, à luz da Convenção de Nova York (Art. II), ver Doro-
thée Schramm, Elliott Geisinger & Philippe Pinsolle, “Article II,” in Recognition and Enforcement of For-
eign Arbitral Awards: A Global Commentary on the New York Convention, 38 et seq.. (Herbert Kronke et al. 
eds., 2010), p. 87–93 (propondo como teste verificar se uma parte razoavelmente diligente sabia ou deveria 
saber da existência da cláusula compromissória: “whether the party that did not propose or draft the separate 
agreement containing the arbitral clause was nonetheless sufficiently alerted to the existence of the arbitra-
tion clause, such that any reasonably prudent party should have been aware of it.”) 

52 A regra da separabilidade é consagrada de forma praticamente unânime no direito comparado: 
UNCITRAL ML art. 16(1) (“A decision by the arbitral tribunal that the contract is null and void shall not en-
tail ipso jure the invalidity of the arbitration clause”); Inglaterra, Arb. Act 1996 s. 7; França, NCPC art. 1447; 
Itália, c.p.c. art. 808, 2˚ comma; Alemanha, ZPO § 1040; Holanda, WBR art. 1053. Nos Estados Unidos, a 
ideia de separabilidade significa que, ressalvados ataques específica e diretamente ligados à cláusula com-
promissória, a questão da invalidade do contrato deve ser resolvida pelos árbitros: ver Prima Paint Corp. v. 
Flood & Conklin Mfg. Co., 388 U.S. 395 (1967). 
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creto, se o fundamento para a invalidação do contrato atinge também a cláusula;54 sendo 

negativa a resposta, os árbitros tem capacidade para decidir a disputa, inclusive invalidan-

do ou por outro forma extinguindo o contrato.55 A cláusula é a um só tempo acessória e au-

tônoma: é acessória na medida em que se refere necessariamente a um contrato; autônoma 

porquanto os critérios para aferir-lhe a validade independem da validade do contrato prin-

cipal. Embora a afirmação possa parecer paradoxal à primeira vista, acessoriedade e auto-

nomia são, em verdade, qualidades compatíveis.56 

Ligada à ideia de autonomia está a doutrina que concede ao tribunal arbitral o poder 

de decidir questões ligadas à sua própria jurisdição e à validade da cláusula compromissó-

ria (LArb art. 8˚, par.). O árbitro tem capacidade de decidir sobre a sua própria competên-

cia (Kompetenz-Kompetenz), ainda que a decisão esteja sujeita a revisão pelo juízo estatal. 

Trata-se de norma que visa a promover a efetividade da arbitragem e proteger o desenvol-

vimento concreto do processo arbitral de eventuais ataques infundados feitos pela parte re-

calcitrante com intuito meramente protelatório. 

1.1.2.2. Integração da Convenção de Arbitragem 

Exercendo sua autonomia privada por meio da convenção de arbitragem, as partes 

têm o poder de definir o procedimento arbitral, estando sujeitas apenas a limites impostos 

                                                                                                                                              

53 No direito francês, a ideia de autonomia é entendida também em outro sentido, afirmando-se a autono-
mia da convenção de arbitragem não somente com relação ao contrato principal, mas à luz de qualquer direi-
to estatal, estando sua validade e eficácia sujeitas apenas à vontade comum das partes e aos limites da ordem 
pública internacional.Municipalité de Khoms El Mergeb v. société Dalico, Cour de Cassation (1Ch. civ.), 20 
December 1993, Rev. Arb., 1994, 116 ss. (« En vertu d'une règle matérielle du droit international de l'arbi-
trage, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directe-
ment ou par référence, et son existence et son efficacité s'apprécient, sous réserve des règles impératives du 
droit français et de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties, sans qu'il soit néces-
saire de se référer à une loi étatique. ») 

54 Por óbvio, se o motivo de invalidade afeta também a cláusula compromissória, então inexiste como sepa-
rá-la no caso concreto. Ver Tribunal fédéral, Ière Cour civile, 20 December 1995, 14(3) ASA Bulletin 508 
(1996) (« Le principe de l'autonomie de la clause arbitrale ne s’applique pas si la cause de la nullité du con-
trat affecte également la clause arbitrale y contenue »). 

55 Francesco P. Luiso, Diritto Processuale Civile, vol. 5, p. 93–94 (6 ed. 2011); Elena Zucconi Galli Fonse-
ca, “Commentario allo art. 808 c.p.c. (clausola compromissoria),” in L’arbitrato, n. 4, p. 50–53 (Carpi org., 
2 ed. 2007) (destacando que a cláusula compromissória não está ligada nem funcional (pois tem escopo di-
verso) nem estruturalmente (pois ela produz efeitos ainda que inexista a relação jurídica substancial) ao con-
trato, de modo que a regra da sua autonomia não tolera exceções; o que pode ocorrer, segundo a A., é que os 
mesmos vícios que atingem a cláusula afetem também o contrato). 

56 Natalino Irti, Compromesso e clausola compromissoria nella nuova legge sull’arbitrato, Riv. Arb. p. 654 
(1994). 
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pela exigência do devido processo legal e da observância de regras de ordem pública 

(LArb art. 21 §2˚). 

Diante da redação concisa da maioria das cláusulas compromissórias (muitas vezes 

redigidas ao fim das negociações, sem a devida reflexão, e conhecidas, por isso, como 

midnight clauses) e da incompletude dos regulamentos institucionais e da própria lei de ar-

bitragem, no entanto, a delimitação da extensão dos poderes do tribunal arbitral e outras 

tantas questões ligadas à execução da convenção de arbitragem exigem muitas vezes um 

exercício de preenchimento de lacunas (gap filling) ou integração contratual. Trata-se, em 

verdade, de realidade comum a todos os tipos de fontes normativas, sejam elas contratuais 

ou legislativas.57 A verificação ulterior de situações imprevistas é uma consequência natu-

ral dos limites impostos pela complexidade das relações sociais a qualquer agente que se 

propõe a criar normas de conduta. Primeiro, os custos envolvidos para detalhar certas solu-

ções ex ante podem exceder os ganhos esperados (relação custo-benefício desfavorável). 

Tais custos de transação abrangem gastos incorridos para antecipar eventos futuros e incer-

tos, decidir consensualmente como lidar com tais possibilidades, redigir disposições con-

tratuais adequadas e de maneira clara e, ainda, dar cumprimento ao contrato por meio do 

aparelho jurídico.58 Ademais, o próprio agente tem uma capacidade cognitiva limitada, 

sendo incapaz de antever todas as vicissitudes e problemas possíveis (bounded rationality), 

subestimando, ainda, riscos e possíveis resultados negativos.59 Em relações contratuais du-

radouras, o problema se agrava, pois o passar do tempo cria a oportunidade para que sur-

                                                

57 Randy E. Barnett, “The Sound of Silence: Default Rules and Contractual Consent,” 78 Va. L. Rev. 821, 
821–22 (1992) (explicando as razões para o consenso em torno da noção realista de que todos os contratos 
são necessariamente incompletos: “all contracts are, by necessity, incomplete to some degree.”) 

58 Ver, sobre o tema, por uma perspectiva econômica, Oliver Hart, “Incomplete Contracts,” in The New 
Palgrave Dictionary of Economics, p. 3–5 (Durlauf & Blume eds., 2 ed. 2008), disponível em: 
http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_I000041; Y. Kotowitz, “Moral Hazard,” in The 
New Palgrave Dictionary of Economics, p. 3 (Durlauf & Blume eds., 2 ed. 2008), disponível em: 
http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_M000259 (destacando que, sobretudo em con-
tratos de longa duração, o custo de prever soluções detalhadas para inúmeras situações, em especial de pro-
babilidade reduzida, pode ser proibitivo). 

59 Utilizo o termo aqui na sua acepção já consagrada pela ciência econômica comportamental (behavioural 
economics) para designar teorias de escolha racional que levam em consideração as limitações de conheci-
mento e capacidade computacional de um agente que toma uma decisão. Ver Herbert A. Simon, “Rationality, 
Bounded,” The New Palgrave Dictionary of Economics (Durlauf & Blume eds.) (2 ed. 2008) (“‘Bounded ra-
tionality’ refers to rational choice that takes into account the cognitive limitations of the decision-maker—
limitations of both knowledge and computational capacity. It is a central theme in the behavioural approach 
to economics.”). Ver, ainda, Melvin A. Eisenberg, “Why There is No Law of Relational Contracts,” 94 Nw. 
U. L. Rev. 805, 810–2 (1999-2000) (demonstrando a inadequação dos modelos normativos de decisão basea-
dos no ator-racional, próprios da teoria contractual clássica, à luz das descobertas da psicologia cognitiva). 
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jam novos eventos imprevistos, revelando-se uma nova realidade que expõe lacunas antes 

não percebidas. 

Tradicionalmente, na doutrina continental, o exercício de integração contratual cos-

tuma ser feito, para além das soluções codificadas—o direito das obrigações em grande 

medida não passa, afinal, de um conjunto de regras que suplementam a vontade manifesta-

da pelas partes, aplicável “salvo disposição em contrário”—, à luz da cláusula geral de 

boa-fé objetiva (de inspiração germânica: Treu und Glauben) e da analogia.60 A boa-fé ser-

viria como uma cláusula geral apta a integrar o conteúdo contratual à luz do fim do adim-

plemento, que polariza as obrigações, com a criação de normas e deveres concretos que re-

tratem uma conduta objetiva ou padrão de lealdade.61 

A proclamação da boa-fé objetiva como solução integradora, no entanto, é insufici-

ente. O princípio não esclarece como deve ser integrado o contrato nem quais critérios de-

vem ser levados em consideração pelo aplicador do direito para encontrar uma solução 

ótima. E são essas, no entanto, justamente as questões cruciais a que se deve oferecer res-

posta por meio de uma teoria da integração contratual. Também o recurso à analogia não é 

bastante. Basta que inexista um objeto similar a partir do qual se possa induzir a solução 

para que o método seja incapaz de preencher a lacuna. 

Na doutrina norte-americana, o tema das default rules—regras-padrão ou supleti-

vas, a serem utilizadas diante de uma lacuna contratual—teve desenvolvimento teórico ri-

quíssimo à luz de diferentes parâmetros de racionalidade econômica.62 Há uma série de ti-

pos diferentes de regras supletivas, utilizáveis na medida em que se deseje atingir 
                                                

60 A doutrina brasileira e continental em geral, todavia, é bastante escassa no tratamento de lacunas contra-
tuais. Veja-se, por todos, no entanto, o ensaio de Cristiano Zanetti, “Filling the Gaps: a Civil Law Tradition,” 
International Council for Commercial Arbitration (ICCA) Congress (2014) (salientando, além das regras su-
pletivas codificadas e dos usos e costumes, o papel da boa-fé e, residualmente, da analogia na integração con-
tratual). O ensaio trata, em parte, justamente da integração da convenção de arbitragem para que se possa de-
senvolver o processo arbitral, destacando a importância de se estabelecer a extensão dos poderes do tribunal 
arbitral. 

61 Clóvis do Couto e Silva, A obrigação como processo (reimp. 2006, ed. orig.1964); Judith Martins-Costa, 
A boa-fé objetiva no direito privado (1999) ; Id. “O Direito Privado como um ‘sistema em construção,’” Re-
vista de Informação Legislativa, 1998, vol. 139, 5 ss., esp. p. 14 et seq..; Cibele Pinheiro Marçal Cruz e Tuc-
ci, “Teoria geral da boa-fé objetiva,” Revista do Advogado (AASP), 2002, vol. 68, 100 ss. 

62 Deve destacar-se, a título de completude, a crescente tendência da doutrina jurídica contemporânea de 
absorver noções colhidas nas behavioral sciences, complementando e corrigindo, assim, o paradigma eco-
nômico clássico do ator racional com estas novas percepções sobre os vieses (biases) do pensamento huma-
no. Existe farta literatura, inclusive escrita para o público em geral, sobre o tema; ver, e.g., Dan Arieli, Pre-
dictably Irrational: The Hidden Forces that Shape Our Decisions (2009). 
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diferentes finalidades à luz de problemas de contratação diversos;63 ademais, tais regras 

podem ser mais ou menos detalhadas, empregando linguagem descritiva precisa ou concei-

tos indeterminados.64 

Uma regra supletiva deve, em princípio, refletir uma solução para um problema tí-

pico que seja compatível com a expectativa da generalidade das partes contraentes.65 Deve 

buscar-se, mais precisamente, aquilo que a maioria das partes naquela situação, acaso ti-

vessem se detido sobre o ponto, teriam estipulado a respeito do tema. Trata-se de corolário 

óbvio de que, ausentes outros objetivos a serem perseguidos, uma regra supletiva que tenha 

por finalidade adotar uma solução-padrão para um problema contratual deve reduzir, como 

um todo, os custos de transação incorridos pelo universo global de contraentes, e não au-

mentá-los. Adota-se, assim, o termo médio ou mais frequente. 

Face a outros tipos de lacunas contratuais, a regra supletiva desejável deve voltar-se 

não para o estabelecimento de uma solução tipicamente aceitável para a maioria dos con-

traentes, mas sim para corrigir situações de assimetria de informação. A fim de corrigir si-

tuações de desnível, em que uma parte é hipossuficiente diante da outra, a regra supletiva 

deve ser pensada como uma sanção (penalty default) imposta ao contraente com a vanta-

gem de barganha.66 Cria-se, assim, um incentivo para que o contraente em situação de su-

                                                

63 Ver A. Schwartz, “The Default Rule Paradigm and the Limits of Contract Law,” 3 S. Cal. Interdisc. L.J. 
389, 390–91 (1993) (destacando seis diferentes tipos de regras supletivas (default rules): (1) problem-solving 
(termo típico que as partes teriam inserido acaso tivessem informação e zero custos de transação); (2) equili-
brium-inducing (= segundo artigo Ayers & Gertner); (3) information-forcing (vai contra a parte mais sofisti-
cada, forçando-a a “disclose” uma regulamentação diversa para a parte menos sofisticada; cit. penalty de-
faults; document will be construed against the drafter); (4) normative (baseado em fairness); (5) 
transformative (semelhante aos normative defaults, mas com uma função programática ou educacional—
“that the rule remains on the books, the decision maker hopes, will ultimately transform parties’ preferen-
ces”); (6) structural (defaults quanto ao “contracting game:” e.g. se o silêncio pode valer como aceitação)). 

64 Ian Ayres, “Preliminary Thoughts on Optimal Tailoring of Contractual Rules,” 3 S. Cal. Interdisc. L.J. 1 
(1993–1994) (discutindo, de um lado, a possibilidade de criar normas supletivas rígidas ou flexíveis (rules v. 
standards), e, de outro, o grau de generalidade ou especificidade dos casos a que se deve aplicar a norma (un-
tailored v. tailored)) 

65 Ian Ayres & Robert Gertner, “Filling Gaps in Incomplete Contracts: An Economic Theory of Default 
Rules,” 99 Yale L.J. 87, 89–90 (1989-1990); Randy E. Barnett, “The Sound of Silence: Default Rules and 
Contractual Consent,” 78 Va. L. Rev. 821, 826–28 (1992), 826–8 (arguindo que regras supletivas devem re-
fletir o entendimento convencional da maioria dos contraentes, atuando, assim, uma espécie de consentimen-
to indireto ou hipotético). 

66 Ver, ainda, o ensaio seminal de Ian Ayres & Robert Gertner, “Filling Gaps in Incomplete Contracts: An 
Economic Theory of Default Rules,” 99 Yale L.J. 87 (1989-1990); Ian Ayres, “Preliminary Thoughts on Op-
timal Tailoring of Contractual Rules,” 3 S. Cal. Interdisc. L.J. 1, 6 (1993–1994) (“tailoring defaults might not 
entail filling gaps with what the particular parties want, but rather filling gaps with what the particular parties 
don’t want in order to make all the more sure that all parties have an incentive to contract explicitly.”) 
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perioridade revele informações à outra parte—especificando o termo contratual—, sob pe-

na de ser “castigado” por sua omissão com uma regra supletiva punitiva. Esse tipo de me-

canismo é particularmente adequado quando os custos ligados à especificação do termo 

contratual ex ante são relativamente baixos quando comparados com as dificuldades que o 

órgão julgador terá, à luz da escassez de informações, em depurar a “intenção comum” das 

partes ou encontrar uma solução ótima e justa ex post. 

É crucial, portanto, que as normas que regulam o processo arbitral—na sua grande 

parte regras supletivas, dado o papel prevalente da autonomia privada—sejam pensadas à 

luz de tais questionamentos. Tanto a lei de arbitragem quanto os regulamentos institucio-

nais, tal como interpretados e integrados por juízes e árbitros, devem refletir escolhas 

conscientes sobre quais tipos de regras supletivas são adequadas para cada tipo de situação, 

à luz da identificação dos objetivos que devem ser perseguidos. Enfim, há que se trabalhar 

com presunções,67 que não estão positivadas na lei, cabendo ao intérprete, portanto, defini-

las. 

Três exemplos podem esclarecer a aplicação concreta das noções aqui expostas. 

Primeiro: a presunção em favor de uma interpretação extensiva do alcance objetivo da 

cláusula compromissória (positivada na lei italiana: c.p.c. art. 808-quater). Ela justifica-se 

por corresponder àquilo que a maioria das partes teria, hipoteticamente, negociado: vale 

dizer, a solução conjunta de todos os litígios decorrentes de uma mesma relação jurídica, 

sem a fragmentação do contencioso entre tribunal arbitral e juízo estatal (algo que aumen-

taria, irracionalmente, os seus custos, e geraria o risco de decisões contraditórias). Havendo 

interesse específico em retirar do âmbito da arbitragem determinadas matérias, há incenti-

vos para que as partes o façam de maneira clara e específica na cláusula compromissória, 

promovendo, assim, certeza jurídica. Segundo: existência e contornos de eventual dever de 

confidencialidade. Constatado que a maioria dos contraentes imagina ser esta uma caracte-

rística inerente à arbitragem, presente mesmo na ausência de pactuação expressa,68 deve 

presumir-se, salvo disposição em contrário e ressalvadas as exceções aplicáveis, que existe 

um dever de confidencialidade. A regra retrata a percepção ordinária dos usuários da arbi-
                                                

67 Gary Born, International Commercial Arbitration, p. 2569 (2 ed. 2014) (“determining parties’ intentions 
with regard to consolidation, joinder and intervention often turns on presumptions ...”) 

68 Ver, infra, 1.1.3.2; Queen Mary University, 2010 International Arbitration Survey: Choices in Internati-
onal Arbitration, p. 29–31 (constatando que a maioria das partes imagina que, mesmo na ausência de pactua-
ção expressa, uma arbitragem comercial é confidencial). 
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tragem, reduzindo, assim, custos de contratação em geral e evitando surpresas. Terceiro: 

em sentido inverso, deve ser rechaçada (ou, ao menos, recebida com ressalvas) a presunção 

de vinculação à convenção de arbitragem de outras sociedades integrantes do mesmo grupo 

econômico que participem da negociação, execução ou resolução contratual—tal qual ad-

vogada pela teoria dos grupos de companhias.69 A aplicação desmedida desta construção 

doutrinária acaba por subverter a lógica da autonomia jurídica e patrimonial das sociedades 

integrantes do grupo econômico e cria incentivos para que uma das partes venha a requerer 

que o contrato seja redefinido, ex post, por meio da extensão da convenção de arbitragem 

(e, consequentemente, da responsabilidade contratual). Uma presunção forte contra a vin-

culação promoveria a certeza jurídica, obrigando a parte interessada em contar com uma 

garantia adicional (ofertada por sociedade coligada) a revelar tais informações à contrapar-

te, forçando a negociação específica e às claras entre os contraentes e permitindo com que 

se celebrasse o contrato com plena ciência dos riscos envolvidos. Consoante já se disse, o 

mecanismo é particularmente adequado porque os custos de especificar ex ante, de maneira 

formal, as partes da convenção de arbitragem são baixos quando comparados com a difi-

culdade que o tribunal arbitral terá em depurar uma “intenção comum” das partes ex post. 

O ponto a reter: deve pensar-se o processo arbitral à luz da autonomia privada, in-

tegrando-se adequadamente as lacunas no procedimento à luz das expectativas contratuais 

das partes, ainda que, como será visto, alguns interesses de terceiros merecedores de tutela 

possam justificar uma derrogação do programa contratual e das regras supletivas. 

1.1.3. Processo Arbitral 

A arbitragem, uma vez posta em movimento pela parte requerente, é essencialmen-

te um juízo, desenvolvendo-se como um processo orientado para a solução final do confli-

to. Vem das fontes romanas (Dig. 4.8.1.) a noção de que a arbitragem se espelha no mode-

lo judicial (iudicium), tendo por objetivo colocar um fim à disputa (“Compromissum ad 

similitudinem iudiciorum redigitur et ad finiendas lites pertinet”).70 Trata-se, enfim, de um 

processo—reflexo do direito de ação, entendido este como o conjunto de poderes, faculda-

                                                

69 Ver, infra, 2.8. 
70 Paulo, Dig. 4.8.1 (l. 2 ad edictum). Em tradução moderna para o inglês: “Arbitration is framed on the 

model of judicial trials, and its object is to put an end to litigation.” The Digest of Justinian—trad. Charles H. 
Monro (Cambridge, 1904). 
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des e deveres que tocam às partes no arco do procedimento.71 Ostenta a arbitragem assim 

natureza dialética ou, para utilizar-se acepção já tornada clássica, é um procedimento em 

contraditório.72 

1.1.3.1. Devido Processo e Composição do Tribunal Arbitral 

A arbitragem deve observar, por isso, a noção básica de devido processo legal.73 

Apesar da ampla liberdade conferida às partes—e subsidiariamente aos árbitros—para dis-

ciplinar o procedimento arbitral, este deve conformar-se ao modelo mínimo estabelecido 

na lei: LArb art. 21 §2˚ (“§ 2º Serão, sempre, respeitados no procedimento arbitral os prin-

cípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre 

convencimento”). A violação de um destes princípios sujeita a sentença proferida no Brasil 

à anulação (LArb art. 32, VIII), sendo a violação do contraditório também motivo para que 

se negue reconhecimento à sentença arbitral estrangeira (LArb ar. 38, III; NYC art. 

V(1)(b)).74 

                                                

71 E. Fazzalari, Note in tema di diritto e processo, p. 91 et seq.. (1957). 
72 E. Fazzalari, “Procedimento (teoria generale)”, p. 827; “Processo e giurisdizione”, p. 3-5. 
73 Guilherme Recena Costa, Superior Tribunal de Justiça e recurso especial: análise da função e recons-

trução dogmática, n. 4.2.3, p. 94 et seq.. (dissertação USP, 2011) (enquadrando o devido processo, ao lado da 
segurança jurídica e da igualdade, como uma das dimensões do Estado de Direito); Humberto Ávila, “O que 
é ‘devido processo legal’?,” Revista de Processo, 2008, vol. 163, 50 ss.;	  Paulo Henrique Lucon, “Devido 
processo legal substancial,” in Leituras complementares de processo, esp. p. 19-34 (Didier org. 2005); Sério 
L.W. Mattos, Devido processo legal e proteção de direitos (2009). 

Especificamente sobre a imparcialidade dos árbitros, ver, entre nós, Paulo Henrique Lucon, “Imparcialida-
de na arbitragem e impugnação aos árbitros,” Revista de Arbitragem e Mediação, 2013, vol. 39, 39 ss. Ver, 
ainda, International Bar Association, Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration (2014). 

74 Apesar de o rol taxativo de fundamentos para que se negue reconhecimento a sentença arbitral estrangei-
ra (LArb art. 38) não mencionar os outros princípios indicados pelo art. 21, §2˚ da lei (“da igualdade das par-
tes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento”), tanto a igualdade como a imparcialidade 
podem ser reconduzidas ao inc. III do art. 38, que faz alusão ao contraditório e à ampla defesa. De um lado, é 
da essência do contraditório a ideia de participação paritária dos envolvidos; de outro, a ampla defesa pres-
supõe a imparcialidade do julgador. Ainda que não fosse assim, ambos os princípios compõe a “ordem públi-
ca nacional” (LArb art. 39, II), fundamento autônomo para que se negue reconhecimento a sentença estran-
geira. 

O mesmo não pode ser dito, a meu ver, quanto ao livre convencimento do árbitro. Há modalidades ampla-
mente reconhecidas de arbitragem em que o árbitro opta por uma dentre duas propostas submetidas pelas par-
tes—baseball arbitration (“a form of binding arbitration wherein each of the parties chooses one and only 
one number, and the arbitrator may select only one of the figures as the award,” consoante definição dada pe-
lo JAMS (Judicial Arbitration and Mediation Services), disponível em: http://www.jamsadr.com/arbitration-
defined/).  Embora inexista, aqui, “livre convencimento,” pois o árbitro está vinculado a um dentre somente 
dois resultados possíveis, não há violação da ordem pública que justifique não reconhecer sentença arbitral 
estrangeira proferida nestes moldes, não cabendo impor, sobre a autonomia da vontade das partes, preconcei-
tos publicísticos ligados à excessiva jurisdicionalização da arbitragem. 
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Acima de tudo, importa que a arbitragem se realize em contraditório (audiatur et 

altera pars).75 O princípio, reconhecido de maneira universal, define-se como a oportuni-

dade de participação paritária no processo dos destinatários do provimento final, com pos-

sibilidade de influir na formação deste. As partes devem ter condições efetivas de desen-

volver suas razões e produzir meios de prova, participando em igualdade de todas as etapas 

do procedimento.76 O árbitro, por sua vez, em contrapartida, deve levar devidamente em 

conta as alegações e as provas produzidas no processo, fazendo constar os motivos na fun-

damentação da sentença (LArb art. 26, II);77 deve, ademais, evitar que se julgue com sur-

presa para as partes, promovendo o diálogo prévio sobre as questões que servem como ra-

zões para a sua decisão.78 

                                                                                                                                              

Questão polêmica foi recentemente decidida pelo Superior Tribunal de Justiça ao admitir a homologação 
de sentença estrangeira imotivada. STJ, SEC 5.692/EX, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE 
ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/09/2014 (homologando sentença arbitral estrangeira proferida 
nos Estados Unidos, com base na Convenção de Nova York, e decidindo que “a motivação adotada pela sen-
tença arbitral e seus aspectos formais seguem os padrões do país em que foi proferida, não podendo sua con-
cisão servir de pretexto para inibir a homologação do decisum.”) Sobre o tema, ver comentário de Harry 
Burnett & Mateus Carreteiro, “Brazilian Court Recognizes An Unreasoned New York Arbitral Award,” in 
Kluwer Arbitration Blog (29 Set. 2014). 

75 A doutrina processual sobre o princípio do contraditório é amplíssima. Ver, dentre tantos outros, Nicola 
Picardi, “Audiatur et altera pars: as matrizes histórico-culturais do contraditório”, in Jurisdição e processo 
(Alvaro de Oliveira org., 2008); Antonio Nasi, “Contraddittorio (dir. proc. civ.),” in Enc. dir., IX (1961). En-
tre nós, Carlos Alberto Alvaro De Oliveira, “A garantia do contraditório”, Revista Forense, 1999, vol. 346, 9 
ss.; Id., “O Juiz e o Princípio do Contraditório,” Revista Forense, 1993, v. 323, 55 ss.; J. R. Cruz e Tucci, Li-
mites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, n. 9, p. 106 et seq.. (2006). 

76 Comoglio, Ferri & Taruffo, Lezioni sul processo civile, vol. 1, p. 124 (5 ed. 2011); ALI/UNIDROIT, 
Principles of Transnational Civil Procedure, Principle 5: Due Notice and Right to be Heard, p. 22–24 
(2007); ver ainda Jan Paulsson, The Idea of Arbitration, p. 90–93 (tratando do right to be heard: deve garan-
tir-se uma oportunidade justa; para que seja justa, ela deve ser igual; e para que seja razoável, o julgador deve 
estar atento e aberto aos argumentos das partes, bem como livre de influência indevida e de aparência de in-
correção). 

77 As exigências valem, evidentemente, ainda quando o julgamento seja feito ex aequo et bono. Ver Carlos 
A. Carmona, Arbitragem e processo, p. 410 (3 ed. 2009) (destacando que “julgamento por equidade não se 
traduz em julgamento arbitrário”). Sobre a motivação, na doutrina recente, ver Pedro Pereira Leite, Contri-
buição crítica à teoria da motivação da decisão judicial (2014); Rodrigo Ramina de Lucca, A Motivação das 
Decisões Judiciais em um Estado de Direito (2013). 

78 Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, Do formalismo no processo civil, p. 227 et seq.. (2 ed. 2003); J. R. 
Bedaque, “Os elementos objetivos da demanda examinados à luz do contraditório,” in Causa de pedir e pedi-
do no processo civil, p. 13 ss. (Cruz e Tucci & Bedaque eds. 2002) (cobrando a participação das partes inclu-
sive quanto a matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício). A exigência é reclamada há muito pela 
doutrina estrangeira: ver Francesco P. Luiso, Principio del contraddittorio ed efficacia della sentenza verso 
terzi, p. 154, nota 118 (1981) (com amplas referências à doutrina italiana, alemã e francesa das décadas de 
1960 e 1970); e foi positivada tanto pelo NCPC francês (art. 16: « Il [o juiz] ne peut fonder sa décision sur les 
moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observa-
tions. ») quanto pela lei italiana com a reforma de 2009 (c.p.c. art. 101, II: “Se ritiene di porre a fondamento 
della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di 
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Assim entendido, o princípio do contraditório baliza os limites subjetivos da ativi-

dade judicante, legitimando os seus resultados, embora existam exceções de relevo em que 

é permitida a derrogação, em maior ou menor medida, desse modelo geral. O próprio pro-

cesso estatal restringe a participação dos interessados, por vezes, a fim de garantir a reali-

zação efetiva do direito da contraparte.79 Basta pensar, por exemplo, na contração do con-

traditório (dito então eventual ou diferido) observada no âmbito da tutela sumária e de 

urgência,80 bem como na eficácia ultra partes da sentença diante do adquirente da coisa ou 

direito litigioso. 

Como corolário do contraditório, impõe-se a paridade de armas entre as partes.81 

Sobreleva, na perspectiva deste trabalho, que as partes tenham oportunidades iguais na 

composição do tribunal arbitral (i.e. na escolha dos árbitros que decidirão o litígio). 

Entendida a possibilidade de escolha dos árbitros como uma das possíveis vanta-

gens da arbitragem,82 quando comparada com a jurisdição estatal, é essencial que uma das 

partes não possa exercer tal prerrogativa com exclusividade e em detrimento das demais. O 

exemplo corriqueiro em que isso poderia acontecer, pressuposta uma cláusula compromis-

sória “binária” (i.e. em que cada uma das partes deve nomear um árbitro, indicando-se en-

tão um terceiro membro que atua como presidente do tribunal), é a de um processo com 

pluralidade de partes no polo passivo. O requerente único, dando início à arbitragem, pode-

                                                                                                                                              

nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il 
deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.”) 

79 Francesco P. Luiso, Principio del contraddittorio ed efficacia della sentenza verso terzi, p. 19–24 (1981). 
80 Sobre as figuras do contraditório eventual e postecipado (ou diferido), entre nós, ver Ovídio A. Baptista 

da Silva, Processo e ideologia: o paradigma racionalista, p. 151–64 (2 ed. 2006). O ponto é pacífico na 
doutrina italiana. Ver Antonio Nasi, “Contraddittorio (dir. proc. civ.),” Enc. dir., IX (1961) (“In dottrina non 
si dubita generalmente che anche tali procedimenti operino sotto il principio del contraddittorio, parlandosi al 
più, in relazione alla particolare suddistinzione in procedimenti sommari in senso stretto e procedimenti cau-
telari, rispettivamente di contraddittorio eventuale o differito.”)  

81 O princípio é reconhecido universalmente como essencial ao desenvolvimento do processo. Ver, nesse 
sentido: ALI/UNIDROIT, Principles of Transnational Civil Procedure, Principle 3.1: Procedural Equality of 
the Parties, p. 20–21 (“The court should ensure equal treatment and reasonable opportunity for litigants to as-
sert or defend their rights.”); Lei Modelo UNCITRAL art. 18. 

82 A possibilidade de escolha do árbitro pode ser vista como uma vantagem da arbitragem por ao menos 
dois pontos de vista. Primeiramente, na medida em que a parte pode escolher um árbitro com a expertise re-
querida para o bom julgamento de determinados tipos de controvérisa. Ademais, a indicação do árbitro pode 
funcionar como mecanismo para assegurar-se a neutralidade em disputas internacionais: partes contrapostas 
sediadas em países com sistemas jurídicos diversos podem escolher, por exemplo, árbitros com formação e 
experiência em sua própria tradição, visando assim a garantir que a decisão final do tribunal tome em consi-
deração, em alguma medida, tais particularidades. Algo nesse sentido, ver, dentre tantos outros manuais, 
Lew, Mistelis & Kroll, Comparative International Commercial Arbitration, §§1-23–1-25, p. 7–8 (2003). 
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ria nomear um árbitro, obrigando então os correqueridos a indicarem, em conjunto e, nessa 

medida, possivelmente em contrariedade com sua vontade individual, o segundo membro 

do tribunal, para que então fosse indicado o terceiro pela instituição, por acordo entre os 

co-árbitros ou consenso entre as partes. Havendo impasse entre os correqueridos, sacrifi-

car-se-ia o seu direito de (em igualdade de condições com as demais partes) nomear indi-

vidualmente um árbitro, obstáculo que somente poderia ser contornado, a manter-se hígida 

a disposição contratual, pela separação das demandas em dois processos distintos. 

Foi exatamente à luz de tal cenário fático que se firmou a regra fundamental na ma-

téria: o “arrêt” Dutco da cour de cassation francesa.83-84 No caso, um contrato de consórcio, 

contendo convenção arbitral que fazia referência às regras ICC, foi celebrado entre Dutco e 

duas companhias alemãs (BKMI e Siemens) para a construção de uma planta industrial de 

produção de cimento. Surgidas disputas entre os membros do consórcio, Dutco iniciou uma 

                                                

83 BKMI Industrienlagen GmbH & Siemens AG v. Dutco Construction, Cour de Cassation (1er Chambre 
Civile), Pourvoi N° 89-18708 89-18726, 7 Jan. 1992, Rev. Arb., 1992, 470 ss. (= 18 Y.B. Comm. Arb. 140 
(1993)) (esclarecendo que « le principe de l'égalité des parties dans la désignation des arbitres est d'ordre pu-
blic; on ne peut y renoncer qu'après la naissance du litige. »). Sobre o caso, ver, por todos, Fouchard, Gaillard 
& Goldman, International Commercial Arbitration, §§ 792–93, p.  468 et seq.. (1999) 

Ver, entre nós, o comentário de Selma Lemes, “Nota: BKMI et Siemens v. Dutco Construction,” Revista 
Brasileira de Arbitragem, 2011, vol. 29, 210 ss. (entendendo, no entanto, que seria legítimo que a instituição 
arbitral indicasse o árbitro em nome apenas do polo do processo com relação ao qual surgiu o impasse na es-
colha: “parece-me que as instituições de arbitragem podem optar por qualquer disposição (indicar todos os 
árbitros ou apenas do polo em que não há consenso)”). A solução proposta pela A. citada, sem que se atente 
para a convergência ou divergência de interesses entre as partes situadas no mesmo polo do processo arbitral, 
é insustentável e justamente viola o preceito de ordem pública que está à base do precedente Dutco. Como 
bem destacado, a cour de cassation teve em mente, em Dutco, que as duas correqueridos não tinham os 
mesmos interesses diante da requerente, sendo por isso inivável impor-lhes a escolha conjunta de um árbitro; 
ver, nesse sentido, Jean-Louis Delvolvé, “Multipartism: The Dutco Decision of the French Cour de cassa-
tion,” 9(2) Arb. Int’l 197 (1993) (“In the Dutco case, . . . the defendants, two of the three members of a joint 
venture which provided for ICC arbitration in case of dispute, had not the same interests vis-à-vis the claim-
ant. . .”). 

84 Em verdade, o caso Dutco não foi o primeiro a levantar tais preocupações. Em ensaio anterior à pronún-
cia da cassation francesa, um comentarista narrara caso da década de 60, decidido pelo Berlin Kammerge-
richt, em situação análoga. Naquela oportunidade, um membro de um consórcio demandou os demais mem-
bros em arbitragem visando a declarar ineficaz, com relação a ele, suposto direito de preferência titularizado 
pelo consórcio quanto à venda de sua participação. Como todos os outros membros tinham um interesse co-
mum, e o direito de preferência era imputado ao consórcio como entidade distinta, a tentativa dos membros 
individuais de nomear árbitros diversos ou participar de arbitragens bilaterais distintas foi rechaçada e a corte 
obrigou-os a nomear conjuntamente um árbitro para prosseguir numa única arbitragem. Ver P. Schlosser, 
“Arbitration Agreements and Multiparty Arbitration,” 42/43 RHDI 341, p. 350–51 (1989–1990) (interpretan-
do restritivamente a ratio decidendi da decisão, no entanto, que deve ficar restrita aos casos em que uma plu-
ralidade de pessoas representa, na verdade, apenas um interesse convergente; havendo, por exemplo, deman-
das alternativas cumuladas contra dois corréus, a solução não calharia). Mesmo antes de Dutco, assim, esta 
doutrina já sinalizara que “a exigência de que cada parte deve ter uma voz igual na seleção do tribunal arbi-
tral é mandatória.” Id., p. 353 (sinalizando, no entanto, que a regra poderia ceder diante de partes com inte-
resses predominantemente divergentes). 
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única arbitragem contra as duas companhias (embora tenha cumulado demandas diferentes 

contra uma e outra), indicando, em conformidade com o regulamento ICC então vigente, o 

primeiro árbitro; BKMI e Siemens indicaram, sob reserva, o segundo árbitro em conjunto, 

protestando que o mecanismo de nomeação violava o seu direito individual de indicar um 

dos árbitros; completou-se o tribunal pela indicação do terceiro membro. O tribunal arbitral 

proferiu sentença parcial afirmando a validade de sua própria constituição. Essa decisão foi 

objeto de ação anulatória, promovida pelas correqueridas, na qual se alegava violação à 

igualdade pela imposição de escolha conjunta do árbitro em arbitragem com pluralidade de 

partes. 

Embora mantida inicialmente a decisão dos árbitros,85 a cour de cassation veio a re-

formar o entendimento do tribunal inferior. Fê-lo sob o premissa de que a igualdade na de-

signação dos árbitros era uma regra de ordem pública. Por isso, era inválida a renúncia 

prévia ao direito de nomear um dos árbitros, feita antes do surgimento do litígio, por meio 

da adoção de regulamento arbitral que previa um método “binário” para a composição do 

tribunal arbitral. 

Como resposta ao julgado Dutco, a grande maioria dos regulamentos arbitrais ado-

tou a regra segundo a qual, havendo pluralidade de partes no mesmo polo e ausência de 

consenso quanto à escolha do árbitro, a instituição pode nomear todos os membros do tri-

bunal arbitral.86 Nesse sentido, por exemplo: ICC Rules (2012) art. 12(8);87 LCIA Rules 

(2014) art. 8;88 DIS Rules (2012) art. 13.2;89 Swiss Rules (2012) art. 8(5);90 AAA/ICDR 

                                                

85 Société B.K.M.I. Industriean Lagen et Siemens v. Dutco construction, Cour d’Appel de Paris (1Ch. 
suppl.), 5 May 1989, Rev. Arb., 1989, 723 ss. (« Ne violent pas le principe d'égalité des parties dans la cons-
titution du tribunal arbitral, la clause d'arbitrage, telle que convenue entre les parties ayant des intérêts com-
muns, qui autorisait la liaison entre elles d'un contentieux unique et pouvait placer deux d'entre elles dans 
l'obligation de choisir un seul arbitre ayant leur confiance mutuelle – sauf en cas de désaccord, à s'en remettre 
à l'institution d'arbitrage choisie – afin que soit mis en ôuvre le mode subsidiaire de désignation prévu par son 
règlement. »)  

86 J.-F. Poudret & S. Besson, Comparative Law of International Arbitration, § 244, p. 204 (2007) (sugerin-
do reforma das leis de arbitragem para introduzir, como regra supletiva explícita, a solução Dutco). 

87 “In the absence of a joint nomination pursuant to Articles 12(6) or 12(7) and where all parties are unable 
to agree to a method for the constitution of the arbitral tribunal, the Court may appoint each member of the 
arbitral tribunal and shall designate one of them to act as president. In such case, the Court shall be at liberty 
to choose any person it regards as suitable to act as arbitrator, applying Article 13 when it considers this ap-
propriate.” 

88 “Article 8. Three or More Parties. 8.1. Where the Arbitration Agreement entitles each party howsoever to 
nominate an arbitrator, the parties to the dispute number more than two and such parties have not all agreed 
in writing that the disputant parties represent collectively two separate “sides” for the formation of the Arbi-
tral Tribunal (as Claimants on one side and Respondents on the other side, each side nominating a single ar-
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Rules (2014) art. 12(5).91 Na mesma esteira, algumas legislações também prevêem a neces-

sidade de assegurar a igualdade entre as partes na composição do tribunal arbitral: na Ale-

manha, ZPO § 1034(2)92 (permitindo que a parte prejudicada peça em juízo que se nomei-

em os árbitros); na Itália, c.p.c. art. 816-quater (requerendo que a nomeação seja feita por 

um terceiro ou de comum acordo entre os envolvidos); na Holanda, WBR art. 1028 (pre-

vendo, tal como no direito alemão, a possibilidade de que a parte prejudicada recorra ao 

Poder Judiciário para nomear os árbitros). Outras alternativas são menos atraentes ou ra-

ramente viáveis e, por isso, de escassa utilidade prática.93 

                                                                                                                                              

bitrator), the LCIA Court shall appoint the Arbitral Tribunal without regard to any party's entitlement or 
nomination. 8.2. In such circumstances, the Arbitration Agreement shall be treated for all purposes as a writ-
ten agreement by the parties for the nomination and appointment of the Arbitral Tribunal by the LCIA Court 
alone”. 

89 “. . . If the respondents fail to agree on a joint nomination within the time-limit, the DIS Appointing 
Committee, after having consulted the parties, nominates two arbitrators, unless the parties agree otherwise. 
A nomination made by the claimant side is set aside by the DIS Appointing Committee's nomination. . .” 

90 “Where a party or group of parties fails to designate an arbitrator in multi-party proceedings, the Court 
may appoint all of the arbitrators, and shall specify the presiding arbitrator.” 

91 “If there are more than two parties to the arbitration, the Administrator may appoint all arbitrators unless 
the parties have agreed otherwise. . .” 

92 Para uma visão algo crítica da regra impositiva no direito alemão, ver Stefan Kröll, “Siemens – Dutco 
Revisited? Balancing Party Autonomy and Equality of the Parties in the Appointment Process in Multiparty 
Cases,” Kluwer Arbitration Blog (15 Out. 2010) (questionando se não deveria ser privilegiada a autonomia 
das partes que dispusessem, ainda que de antemão e, assim, com renúncia à igualdade, que a escolha dos ár-
bitros seria feita em conjunto nos casos de pluralidade de sujeitos no mesmo polo). 

93 A lei italiana propõe, em realidade, três mecanismos para resolver o problema, dentre os quais, no entan-
to, apenas dois se afiguram adequados (c.p.c. art. 816-quater, I). Será legítima a constituição do tribunal seja 
quando todos os membros são indicados por uma autoridade nomeadora (e.g. pela instituição que administra 
a arbitragem, ou pelo juiz estatal (solução Dutco)), seja quando todas as partes envolvidas, uma vez surgido o 
conflito, concordem na nomeação. Nem sempre será possível, no entanto, recorrer ao terceiro mecanismo 
previsto no mesmo dispositivo da lei, qual seja, “se as outras partes, depois que a primeira tenha nomeado o 
árbitro ou os árbitros, nomeiem por acordo um igual número de árbitros ou confiem a um terceiro a nomea-
ção.” E isso porque haverá situações em que duas partes diversas podem ter interesses parcialmente conver-
gentes, revelando-se, assim, um desequilíbrio na formação do tribunal. É o que ocorreria, por exemplo, se 
tanto o denunciante quanto o denunciado nomeassem um árbitro cada, cabendo ao sedizente credor nomear o 
terceiro: haveria, quanto à demanda principal (pretensão de condenação do denunciante), dois árbitros nome-
ados por partes com o interesse comum em negar a responsabilidade. Daí a conclusão de que, “nas demandas 
alternativas e naquelas subordinadas, não é possível haver um colégio equilibrado com o mecanismo da as-
sim chamada cláusula binária.” Francesco P. Luiso, Diritto processuale civile, vol. 5, p. 141 (6 ed. 2011). 

Deve mencionar-se, por completude, que as outras opções mencionadas em doutrina consistem em: 
a) permitir com que cada uma das partes nomeie um árbitro, e estes então indiquem, em conjunto, um presi-
dente—solução, no entanto, que não garante um efetivo equilíbrio, pois as partes, ainda que tenham posições 
conflitantes, podem ter interesses convergentes quanto a algumas questões específicas, formando-se, assim, 
“maiorias” episódicas desequilibradas; b) a instituição é autorizada a “agrupar” as partes em dois grupos para 
fins de nomeação conjunta—método que só não viola o precedente Dutco e a igualdade entre as partes se for 
possível identificar um grupo sem conflito de interesses; c) utiliza-se o método strike-list, por meio do qual a 
instituição submete uma lista de nomes às partes, outorgando a estas o poder de excluir um número determi-
nado de potenciais árbitros, ordenando os restantes de acordo com sua ordem de preferência. Aludindo a es-



 45 

A solução “Dutco” assegura, em suma, a igualdade formal entre os participantes, 

evitando uma situação de desequilíbrio. Na falta de consenso entre as partes ao tempo do 

início da arbitragem, duas opções se colocam: ou cada interessado nomeia um árbitro (o 

que pode revelar-se inviável, na prática), ou nenhum deles o faz e a nomeação fica inteira-

mente a cargo da instituição arbitral (quando isso é previsto em seu regulamento).94 A regra 

pode receber contornos e qualificações mais precisas, no entanto, quando se examinam os 

interesses concretos das partes situadas no polo passivo da arbitragem. Alinhados os inte-

resses de duas ou mais partes situadas no mesmo polo do processo (dois integrantes de 

uma joint-venture com defesa comum, por exemplo), é razoável exigir que nomeiem o ár-

bitro em conjunto, sem que se retire da contraparte o respectivo direito de nomear o seu 

próprio árbitro. Os sujeitos individuais tornam-se, então, um “núcleo de interesses conver-

gentes,” formando um único polo,95 o que pressupõe, todavia, que efetivamente estejam 

alinhados os seus interesses quanto a todas as questões relevantes no processo. 

A regra Dutco atende aos interesses das partes (em sua grande maioria), promoven-

do economia processual e uniformidade de decisões. Ela deve ser aplicada, portanto, no si-

lêncio da cláusula, como regra supletiva (default rule), mediante exercício de integração 

contratual. Se a convenção de arbitragem indica expressamente a preferência das partes por 

um processo binário, no entanto, é inviável prosseguir numa arbitragem única, sob pena de 

violar-se a autonomia privada dos contraentes. Desse modo, consoante previsão expressa 

do direito italiano (c.p.c. art. 816-quater), que se pode aplicar também entre nós: a) se há 

litisconsórcio necessário ou, ainda, imposição de uma arbitragem “aberta” à luz da nature-

za da relação jurídica (e.g. em determinados conflitos societários), deve extinguir-se o pro-

cesso; b) se existe cumulação de demandas cindíveis (e, portanto, litisconsórcio facultativo 

                                                                                                                                              

sas três “opções parea resolver esse problema na convenção de arbitragem,” ver R. Doak Bishop, A Practical 
Guide for Drafting International Arbitration Clauses, n. 3, p. 49 (s/d) disponível em: 
http://www.kslaw.com/library/pdf/bishop9.pdf. 

94 P. Schlosser, “Arbitration Agreements and Multiparty Arbitration,” 42/43 RHDI 341, p. 344 et seq.. 
(1989-1990). No âmbito da arbitragem, com efeito, a ideia de igualdade vai entendida mais no sentido formal 
que material, de modo a assegurar um level playing field para os participantes, barrando privilégios existentes 
no processo judicial (e.g. prazo em dobro para o poder público), mas sem preocupações com um equilíbrio 
efetivo entre as partes, que, via de regra, são entidades comerciais experientes. Ver, nesse sentido, Carlos A. 
Carmona, Arbitragem e processo, p. 296 (3 ed. 2009). 

95 Laura Salvaneschi, “Commentario allo art. 816-quater c.p.c. (Pluralità di parti),” in L’arbitrato, p. 236, 
244–46 (Carpi org., 2 ed. 2007). 



 46 

simples), deve prosseguir-se em arbitragens separadas, desmembrando, para tanto, as res-

pectivas causas.96 

Prepondera, assim, a vontade expressa dos contraentes em contrário (tal qual mani-

festada na cláusula compromissória e em eventual regulamento aplicável), que pode barrar 

a arbitragem com pluralidade de partes, obrigando, então, o fracionamento (via de regra, 

indesejável) do contencioso. Eventual sentença proferida ao arrepio de tais princípios—ou 

seja, violando a vontade explícita das partes ou, alternativamente, a paridade de armas—

sujeita-se à anulação (LArb art. 32, IV e VIII, respectivamente). 

1.1.3.2. Natureza Privada da Arbitragem e Dever de Confidencialidade 

A arbitragem é um meio privado de solução de litígios. Como manifestação da au-

tonomia privada e da relatividade dos contratos, o processo arbitral desenvolve-se, em 

princípio, apenas inter partes, com exclusão de quaisquer terceiros de seu âmbito. Como 

afirmado num precedente inglês, “o conceito de arbitragens privadas deriva simplesmente 

do fato de que as partes concordaram em submeter à arbitragem disputas específicas surgi-

das entre elas e somente entre elas. Está implícito nisso que estranhos devem ser excluídos 

da audiência e da condução da arbitragem.”97 Terceiros com relação à convenção de arbi-

tragem não titularizam, ao menos em princípio, as posições jurídicas ativas que lhes permi-

tem intervir ou praticar outros atos processuais, não estando, por outro lado, sujeitos à ju-

risdição dos árbitros. 

                                                

96 Sobre a “problemática” que pode surgir no desmembramento dos processos, ver Laura Salvaneschi, 
“Commentario allo art. 816-quater c.p.c. (Pluralità di parti),” in L’arbitrato, p. 248 et seq. (Carpi org., 2 ed. 
2007). 

97 É clara, nesse sentido, a jurisprudência inglesa:	  Oxford Shipping Co. Ltd. v. Nippon Yusen Kaisha (The 
Eastern Saga) [1984] 3 All ER 835 (reconhecendo a natureza privada da arbitragem e rejeitando que os me-
smos árbitros, nomeados em duas arbitragens distintas, ordenassem audiência conjunta sem o consentimento 
das diversas partes: “The concept of private arbitrations derives simply from the fact that the parties have 
agreed to submit to arbitration particular disputes arising between them and only between them. It is implicit 
in this that strangers shall be excluded from the hearing and conduct of the arbitration and that neither the tri-
bunal nor any of the parties can insist that the dispute shall be heard or determined concurrently with or even 
in consonance with another dispute, however convenient that course may be to the party seeking it and how-
ever closely associated the disputes in question may be”); John Forster Emmott v. Michael Wilson & Part-
ners Limited [2008] EWCA Civ 184, par. 60 et seq. (destacando que “[t]he uncontroversial starting point is 
that in English law arbitration is a private process”). 

O Arbitration Act 1996, da Nova Zelândia, estabelece que, salvo disposição em contrário, o processo arbi-
tral tem de ser privado: “An arbitral tribunal must conduct the arbitral proceedings in private” (section 14A). 



 47 

A privacidade do processo arbitral corresponde às expectativas contratuais das par-

tes. A escolha pela arbitragem representa a exclusão das formas e garantias do processo es-

tatal, dentre elas a publicidade (CF art. 93, IX: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder 

Judiciário serão públicos. . .”), que é afastada, em sede judicial, apenas nas hipóteses de 

segredo de justiça (CPC art. 155). O litígio deverá ser resolvido de acordo com o procedi-

mento especificamente avençado entre as partes. Não por acaso, as discussões históricas ao 

tempo da preparação da Lei Modelo UNCITRAL registram que “provavelmente o mais 

importante princípio” da arbitragem é a “liberdade das partes” na definição das “regras do 

jogo.”98 Por isso, terceiros não têm, via de regra, acesso aos atos do procedimento ou às au-

diências realizadas no curso do processo arbitral—destacando-se, na maioria dos regula-

mentos institucionais, o seu caráter reservado.99 

Interligada intimamente com a natureza privada da arbitragem está a questão da 

confidencialidade—que costuma ser indicada como uma das principais vantagens ou ra-

zões para escolher a via arbitral.100 

Segundo posição tradicional, da privacidade decorreria, como consequência, a con-

fidencialidade da arbitragem. Trata-se da posição das cortes inglesas, cujas decisões repre-

sentam a fonte mais rica para o estudo da matéria. Precedente antigo já destacara que a es-

                                                

98 United Nations, International Commercial Arbitration: Report of the Secretary-General: possible features 
of a model law on international commercial arbitration, A/CN.9/207 (1981) (“Probably the most important 
principle on which the model law should be based is the freedom of the parties in order to facilitate the prop-
er functioning of international comercial arbitration according to their expectations. This would allow them 
to freely submit their disputes to arbitration and to tailor the “rules of the game” to their specific needs.”), 
disponível em: http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/sessions/14th.html. 

99 Ver, nesse sentido, ICC Rules (2012) art. 26(3); LCIA Rules (2014) art. 19(4); UNCITRAL Rules (2010) 
art. 28(3); Reg. CCBC art. 14 (estabelecendo, em verdade, não somente a privacidade do processo, mas obri-
gação de sigilo). 

100 Alan Redfern & Martin Hunter, On International Arbitration, par. 1.96, p. 33–34, par. 2.145 et seq.., 
p. 136 et seq.. (5 ed. 2009); Neil Andrews, The Three Paths of Justice: Court Proceedings, Arbitration, and 
Mediation in England, p. 220 et seq. (2011); João Bosco Lee, “O princípio da confidencialidade na arbitra-
gem comercial internacional,” in O direito internacional e o direito brasileiro, 732 ss. (Wagner Menezes org. 
2004). Pesquisas divergem, mas costumam indicar que os usuários da arbitragem consideram a confidencia-
lidade como um motivo importante, ainda que não essencial, de sua escolha; ver, e.g., T. Stipanowich & R. 
Lamare, “Living with ‘ADR’: Evolving Perceptions and Use of Mediation, Arbitration and Conflict Mana-
gement in Fortune 1,000 Corporations,” Pepperdine University Legal Studies Research Paper No. 2013/16, 
p. 24 (46.8% dos entrevistados, dentre uma amostra de companhias Fortune 1000, indicaram a preservação 
da confidencialidade como uma razão para utilizar a arbitragem, ao invés do processo judicial); Queen Mary 
University, 2010 International Arbitration Survey: Choices in International Arbitration, p. 29–31 (indicando 
que 62% dos entrevistados afirmam ser a confidencialidade “muito importante,” muito embora, em questão 
formulada de maneira diferente, 65% das respostas foi no sentido de que a publicidade do processo estatal 
não é uma das razões principais para escolher a arbitragem). 



 48 

colha pela arbitragem indicava a vontade das partes de manter suas discussões fora do do-

mínio público.101 Afinada com esta ideia, a jurisprudência moderna considera o dever de 

confidencialidade como um termo implícito (implied term) da convenção de arbitragem, 

ainda que sujeito a exceções e qualificações casuísticas.102 Outros sistemas caminharam no 

mesmo sentido, codificando um conjunto de normas que estabelece como default rule a 

confidencialidade (qualificada por exceções), cabendo as partes optarem por excluir expli-

citamente (opt-out), se assim desejarem, tal regulação.103 

Firmada a regra geral, o trabalho das cortes inglesas prosseguiu na definição cuida-

dosa de situações em que o dever de confidencialidade deve ceder à luz de razões contrá-

rias que militam em favor da divulgação de certas informações. Costuma-se traçar um pa-

ralelo, aqui, com as exceções aplicáveis ao dever de sigilo das instituições bancárias 

(banker’s confidentiality), estabelecidas no caso Tournier.104 Em Hassneh Insurance, por 

exemplo, a corte fixou exceção baseada no interesse de uma das partes do processo, deci-

dindo que esta poderia divulgar o laudo arbitral e suas razões para fazer valer direito de re-

gresso contra terceiro, mas que não poderia também fornecer cópias e transcrições dos tes-

temunhos e outras provas, desnecessárias para esse fim. Apesar de aplicar a exceção sob 

exame ao caso, a corte reforçou, em dictum, a regra geral de confidencialidade e privacida-

de da arbitragem.105 Noutro julgado, decidiu-se que os interesses da justiça (na verificação 

                                                

101 Russel v. Russel [1880] LR 14 Ch D 471 (“As a rule, persons enter into these contracts with the express 
view of keeping their quarrels from the public eyes, and of avoiding that discussion in public, which must be 
a painful one, and which might be an injury even to the successful party to the litigation, and most surely 
would be to the unsuccessful.”) 

102 Dolling-Baker v. Merrett [1990] 1 WLR 1205 (reconhecendo uma obrigação implícita, ainda que quali-
ficada, de manter a confidencialidade da arbitragem e de não utilizar documentos nela produzidos para outros 
fins; o julgado destaca, todavia, a existência de possíveis exceções: “If it is satisfied that despite the implied 
obligation, disclosure and inspection is necessary for the fair disposal of the action, that consideration must 
prevail. But in reaching a conclusion, the court should consider, amongst other things, whether there are other 
and possibly less costly ways of obtaining the information which is sought which do not involve any breach 
of the implied undertaking”). 

103 A legislação neozelandesa (Arbitration Act 1996) estabelece como default rule um dever de confidenci-
alidade (section 14B), sujeito a um rol exceções muito próximas daquelas desenvolvidas caso a caso no direi-
to inglês (sections 14C, 14D e 14E), exigindo, asso, que as partes excluam a regulamentação legal se quise-
rem afastar o sigilo ou regulá-lo de outro modo (section 14—opt-out). 

104 Tournier v National Provincial and Union Bank of England [1924] 1 KB 461 (CA) (estabelecendo limi-
tações ao dever de sigilo dos banqueiros nos casos: a) de obrigação legal; b) em que há um dever perante o 
público de revelação; c) em que os interesses do banco o requerem; d) em que há consentimento do cliente). 

105 Hassneh Insurance v. Mew [1993] 2 Lloyd's Rep. 243 (“If it be correct that there is at least an implied 
term in every agreement to arbitrate that the hearing shall be held in private, the requirement of privacy must 
in principle extend to documents which are created for the purpose of that hearing. The most obvious exam-
ple is a note or transcript of the evidence. The disclosure to a third party of such documents would be almost 
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dos fatos controversos e na busca pela verdade) justificavam a produção na arbitragem de 

testemunho inconsistente oferecido pelo mesmo perito em arbitragem anterior.106 Ademais, 

também em casos em que há uma obrigação legal de fornecer informações (e.g., para auto-

ridades reguladoras ou investidores no mercado de capitais) ou em que prepondera o inte-

resse público na divulgação, bem como, por óbvio, quando há autorização das partes nesse 

sentido, o dever de confidencialidade é superado.107 

A visão tradicional (inglesa), segundo a qual a arbitragem seria natural ou ineren-

temente confidencial, foi colocada em xeque por uma série de decisões judiciais recentes, 

proferidas em outros países, que negaram a existência de um dever de confidencialidade 

inerente ao processo arbitral.108 De acordo com este ponto de vista, as partes teriam de esta-

                                                                                                                                              

equivalent to opening the door of the arbitration room to that third party. Similarly witness statements, being 
so closely related to the hearing, must be within the obligation of confidentiality.”); Ali Shipping Corporation 
v Shipyard Trogir [1998] 2 All ER 136; Insurance Company v. Lloyd's Syndicate [1995] 2 Lloyd's Rep. 272 
(reforçando a regra geral de privacidade e confidencialidade ao sublinhar que eventual exceção fundada no 
interesse da parte depende da demonstração de estrita necessidade, do ponto de vista da realização dos res-
pectivos direitos desta, de divulgar a terceiros o laudo arbitral—circunstância que não se verificara no caso 
sob julgamento.) 

106 London & Leeds Estates Ltd. v. Paribas Ltd. (No. 2) [1995] EG 134. 
107 Para uma exposição detalhada do direito inglês no que toca às exceções ao termo implícito de confiden-

cialidade na arbitragem, ver John Forster Emmott v. Michael Wilson & Partners Limited [2008] EWCA Civ 
184, par. 93 et seq. (partindo das quatro exceções firmadas, para o dever de sigilo dos banqueiros, no caso 
Tournier e relatando o desenvolvimento ulterior do direito pelas cortes inglesas). Ver, ainda, em perspectiva 
comparada, International Law Association, Confidentiality in International Commercial Arbitration (The 
Hague Conference 2010), p. 16–17 (2010). A doutrina também costuma defender, ao menos de lege ferenda, 
o reconhecimento de uma presunção de confidencialidade temperada por exceções necessárias. Ver, e.g., Jan 
Paulsson & Nigel Rawding, “The Trouble With Confidentiality,” 11(3) Arb. Int’l 303 (1995). 

108 Contra a existência de um dever de confidencialidade inerente à arbitragem, ver: na Austrália: Esso Aus-
tralia Resources Ltd. and others v. The Honourable Sidney James Plowman, The Minister for Energy and 
Minerals and others, High Court of Australia, 95/014, 7 April 1995, in 21 Y.B. Comm. Arb. 137 (1996) (de-
cidindo que a confidencialidade não é um atributo essencial da arbitragem, ainda que o procedimento em si 
seja privado e não aberto ao público); também na Austrália: Commonwealth of Australia v. Cockatoo Do-
ckyard Pty Ltd. (1995) 36 NSWLR 662 (eximindo do dever de confidencialidade litigantes que representem 
o poder público); em França, já antes da última reforma da lei de arbitragem: Société National Company for 
Fishing and Marketting “Nafimco” v. Société Foster Wheeler Trading Company AG, Cour d'appel de Paris 
(1re Ch. C), 22 January 2004, Rev. Arb., 2004, 647 ss. (rejeitando o pedido de indenização porque a socieda-
de interessada « s’abstient de s’expliquer sur l’existence et les raisons d’un principe de confidentialité dans le 
droit français de l'arbitrage international quelle que soit la nature de l’arbitrage et, le cas échéant, sur la re-
nonciation à ce principe par les parties en considération du règlement applicable choisi par elles »); na Sué-
cia: Bulgarian Foreign Trade Bank Ltd. v. A.I. Trade Finance Inc., Swedish Supreme Court, T 1881-99, 27 
October 2000, in 26 Y.B. Comm. Arb. 291 (2001) (fixando que “a party in arbitration proceedings cannot be 
deemed to be bound by a duty of confidentiality unless the parties have concluded a separate agreement with 
respect thereto”). 

Algumas destas decisões foram objeto de críticas por parte da doutrina. Nesse sentido, já se disse que, ao 
invés de rejeitar como um todo a ideia de confidencialidade, a corte em Esso deveria ter simplesmente aco-
modado o caso particular (como tentou fazer a minoria) dentro de uma das exceções à regra—provavelmente, 
em nome do interesse público, dada a presença de entes governamentais. Nesse sentido, Patrick Neill, “Con-
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belecer expressamente, por meio da convenção de arbitragem ou via regulamento arbitral, 

a obrigação de confidencialidade. Acaba-se por distinguir, assim, privacidade de confiden-

cialidade: aquela diz respeito à exclusão de terceiros da arbitragem; esta, ao dever de não 

revelar informações sobre o processo e os documentos nele produzidos.109 

Também algumas legislações caminharam nesse sentido, excluindo a confidencia-

lidade como regra-padrão. Tais leis forçam as partes a contratarem especificamente nesse 

sentido (ou, ao menos, a aderirem a normas regulando o tema por meio de mecanismo de 

opt-in), acaso desejem manter o processo sigiloso.110 Cabe menção especial à França, um 

dos países que lideram o mercado da arbitragem, em que se inverteu a presunção tradicio-

nal para afastar a confidencialidade no âmbito internacional. 111 Também nos Estados Uni-

dos não se reconheceu, em decisão comumente citada pela doutrina, uma obrigação implí-

cita de sigilo na arbitragem.112 

A existência e a extensão da confidencialidade na arbitragem, bem como as medi-

das utilizadas para fazer cumprir o respectivo dever,113 são, como se vê, disputadas. Ainda 

                                                                                                                                              

fidentiality in Arbitration,” 12 Arb. Int’l 287, p. 307 et seq.. (1996). O A. diferencia os casos australianos das 
decisões inglesas pela presença de nítido interesse público naqueles, ao contrário destes. Id. A diferença é, 
com efeito, relevante, sendo provável que também as cortes inglesas tivessem chegado, por meio de seu mé-
todo regra/exceção, ao mesmo resultado no caso concreto. 

109 Julian D.M. Lew, “Confidentiality in Arbitrations in England,” in Arbitration in England, with chapters 
on Scotland and Ireland, p. 442 (Lew et al. eds.) (2013) (“Privacy and confidentiality are two distinct con-
cepts: privacy confers the power to exclude others from the arbitration, whereas confidentiality may impose 
an obligation to prevent the disclosure of information about the arbitration and documents created or pro-
duced in the arbitration.”) 

110 Ver, e.g., a legislação da Noruega: Arbitration Act (2004) § 5 (International Handbook on Commercial 
Arbitration, Supplement No. 54, March 2009, p. 1–2) (afirmando que, salvo acordo contrário, a arbitragem 
não é confidencial). 

Na Austrália, as partes podem optar por adotar um conjunto de regras regulando o dever de confidenciali-
dade e suas exceções (opt-in), embora, no silêncio, prevaleça a possibilidade de divulgação dos atos: IAA 
(1974), revisado em 2011, sections 23C–23G, aplicáveis mediante escolha feita ex section 22(3). 

111 França: NCPC art. 1464(4) (dispondo sobre a confidencialidade das arbitragens domésticas), a contra-
rio. 

112 United States v. Panhandle E. Corp., 118 F.R.D. 346 (D. Del. 1988). 
113 Em grosseira síntese, pode tutelar-se o direito à confidencialidade de forma específica (tutela manda-

mental) ou pelo equivalente em perdas e danos. Questão complexa diz respeito à alocação de competência 
para decidir tais questões entre cortes e árbitros. Segundo um autor, estando a arbitragem em curso e havendo 
conflito entre as partes, os árbitros devem pronunciar-se quanto ao alcance do dever de confidencialidade; 
sendo o conflito entre a parte e um terceiro ou, ainda, já extinta a arbitragem, hipótese em que se considera o 
tribunal functus officio, caberia necessariamente decisão judicial. Julian D.M. Lew, “Confidentiality in Arbi-
trations in England,” in Arbitration in England, with chapters on Scotland and Ireland, p. 448 (Lew et al. 
eds.) (2013). 
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assim, todos os sistemas convergem em privilegiar a vontade das partes, quando manifes-

tada de maneira conclusiva, mas também em rechaçar um dever absoluto de confidenciali-

dade, reconhecendo exceções altamente desejáveis e verdadeiramente inevitáveis—ligadas 

à defesa de direitos das partes, a obrigações impostas por lei e ao interesse público.114 Basta 

lembrar, nesse sentido, que eventual cumprimento forçado da sentença arbitral dá-se peran-

te cortes estatais, nas quais, via de regra, prevalece a publicidade dos atos. Ainda que exis-

ta, assim, um dever prima facie de confidencialidade, este pode ser superado no caso con-

creto, em determinadas situações, por interesses contrapostos mais importantes, devendo 

levar-se em conta também limites impostos pelo dever de lealdade entre as partes.115 

O objeto da disputa reside, portanto, na determinação de qual seja o ponto de parti-

da num dado sistema jurídico—qual seja, em outras palavras, a default rule que rege a si-

tuação na ausência de escolha expressa das partes. Nos seus resultados, provavelmente 

convergem os sistemas jurídicos, adotando soluções moderadas alcançadas por meio de 

uma ponderação de interesses conflitantes. Parece mais adequada, no entanto, a posição 

dos tribunais ingleses, presumindo que as partes ordinariamente desejam um processo pri-

vado e confidencial, ainda que o rigor da regra seja mitigado por uma série aberta de exce-

ções, a ser desenvolvida de modo casuístico. A presunção está de acordo com as expectati-

vas da maioria das partes116 e, assim, atende ao critério básico que orienta, em condições 

normais, a definição de um regra supletiva (default rule). 

                                                

114 Está em descompasso com a prática internacional e com os direitos mais avançados, portanto, a ideia de 
que a confidencialidade deveria prevalecer até mesmo nos casos em que as partes se utilizem da arbitragem 
para cometer infrações penais ou tributárias, eximindo-se o árbitro de denunciar tais condutas e impondo-lhe 
verdadeiro “dever de não fazer tais revelações.” No sentido criticado, Cândido R. Dinamarco, A arbitragem 
na teoria geral do processo, n. 18, p. 63–66 (2013) (defendendo que “o árbitro não tem qualquer compromis-
so com o interesse público”). A doutrina salienta justamente o movimento contrário, pontuando que a “ten-
dência atual é no sentido de diminuir, ou ao menos questionar, a importância da confidencialidade,” dando 
destaque àqueles casos em que há um “interesse público genuíno” em jogo, realidade a que os árbitros não 
podem ficar indiferentes. Ver, nesse sentido, Alan Redfern & Martin Hunter, On International Arbitration, 
par. 2.152, p. 138 (5 ed. 2009). 

115 Yves Derains, “Os Princípios da Lealdade, Celeridade e Confidencialidade Codificados pelo Novo De-
creto Francês de Arbitragem,” Revista Brasileira de Arbitragem, 2011, vol. 32, 30 ss., p. 46. 

116 Queen Mary University, 2010 International Arbitration Survey: Choices in International Arbitration, 
p. 29–31 (indicando que 50% das companhias pensam ser a arbitragem confidencial, ainda que não exista 
cláusula nesse sentido, contra apenas 30% de opinião contrária, sendo que 12% não sabem se a arbitragem é 
ou não confidencial em tais circunstâncias: “50% of respondents erroneously believe that arbitration is confi-
dential even wherethere is no specific clause to that effect in the arbitration rules adopted or the arbitration 
agreement and 12% did not know whether arbitration is confidential inthese circumstances.”); Jan Paulsson, 
“Editorial on Confidentiality: The Decision of the High Court of Australia in Esso/BHP v. Plowman,” 11(3) 
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Estabelecida a natureza relativa do dever de confidencialidade, cabe retomar o tema 

imediatamente anterior e perquirir se há exceções à natureza privada da arbitragem. Embo-

ra a regra seja a exclusão do processo de quaisquer terceiros (sem o consentimento destes e 

das partes), adianta-se desde logo a conclusão, desenvolvida em profundidade em momen-

to ulterior da tese, de que há casos em que se deve reconhecer como prevalecente o interes-

se de terceiros de intervir no processo arbitral inter alios (contra ou independentemente da 

vontade das partes originárias). 

A privacidade da arbitragem (entendida aqui como a exclusão de terceiros do pro-

cesso) tem por fundamento justamente a relatividade dos efeitos da convenção de arbitra-

gem. A noção de relatividade, a um só tempo, opera em dois sentidos: por uma primeira 

perspectiva, ela protege a esfera jurídica de terceiros, que não podem ser prejudicados por 

atos de outrem—na medida em que não se lhes podem impor, de forma heterônoma, obri-

gações; por outra, ela serve às partes, confinando a elas os benefícios decorrentes das pres-

tações contratuais e permitindo que definam as regras específicas que devem governar o 

processo arbitral. 

Quando a sentença arbitral for capaz de projetar efeitos (diretos ou reflexos) diante 

de terceiros, no entanto, a relatividade da convenção de arbitragem torna-se, em parte, fa-

laciosa.117 O fim último que polariza a cláusula compromissória é a sentença arbitral, que 

traduz a solução definitiva do conflito entre as partes. Se a sentença, no entanto, atinge 

também a esfera jurídica de terceiros (eficácia ultra partes), a relatividade da convenção 

não pode ser oposta a terceiros, sob pena de operar em sentido único—i.e., restringindo os 

poderes e faculdades processuais às partes, mas sujeitando, por outro lado, o terceiro aos 

efeitos da sentença. Para contornar o problema, reestabelecendo um justo equilíbrio entre 

as posições das partes e terceiros, deve-se buscar fazer coincidir novamente o alcance sub-

jetivo do negócio jurídico (convenção de arbitragem) e do processo/sentença arbitral—

                                                                                                                                              

Arb. Int’l 231, p. 231 (1995). ( “Arbitration is not a spectator sport. . . . confidentiality is also widely as-
sumed by users of international commercial arbitration.”) 

117 A doutrina costuma apontar a posição dos terceiros (third parties) como um limite à autonomia das par-
tes. Ver, nesse sentido, Alan Redfern & Martin Hunter, On International Arbitration, par. 6.18, p. 368 (5 ed. 
2009) (“The parties may not validly agree to confer powers on an arbitral tribunal that directly affect persons 
who are not parties to the arbitration agreement.”) Trata-se, em verdade, de simples decorrência da própria 
noção de autonomia (em contraposição à heteronomia); sobre o conceito político-filosófico, ver John Christ-
man, “Autonomy in Moral and Political Philosophy,” in The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Zalta ed., 
2014), disponível em: http://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/autonomy-moral/. 
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permitindo-se, assim, o ingresso espontâneo de tais terceiros (ainda que contra a vontade 

dos contraentes) no processo arbitral, que passa a ostentar relativa abertura. 

Em síntese, há uma presunção em favor da privacidade e da confidencialidade da 

arbitragem comercial. Em hipóteses excepcionais, no entanto, quando a sentença irremedi-

avelmente tiver a capacidade de afetar interesses jurídicos alheios (eficácia ultra partes), 

há de flexibilizar-se a premissa. Deve permitir-se, então, o ingresso voluntário de terceiros 

no processo. A natureza privada da arbitragem (e eventual dever de confidencialidade) não 

pode ser usada com um escudo para barrar o ingresso de terceiros quando, ao mesmo tem-

po, a sentença arbitral é uma espada capaz de ferir os seus direitos. Em outras palavras, a 

autonomia dos contraentes não pode tornar-se a imposição heterônoma de efeitos sobre 

terceiros. O ponto central da indagação passa a ser a identificação de tais hipóteses; da de-

finição de quais terceiros são atingidos por efeitos (via de regra, reflexos) inelimináveis da 

sentença, estando legitimados, assim, a intervir, ocupar-me-ei na Parte III deste trabalho. 

1.1.4. Solução do Litígio pela Sentença Arbitral 

Já se disse, com acerto, que “a funcção de declarar o direito applicavel aos factos é 

a causa final especifica da actividade do poder judiciario.”118 O fim último da arbitragem é 

também a solução do conflito entre as partes, por meio de sentença declare e imponha a re-

gra concreta que deve reger suas relações a partir daquele momento. Trata-se de ato vincu-

lante que põe fim ao litígio. É marcante a sua característica substitutiva, por meio da qual 

um regramento individual e concreto para a situação sobrepõe-se às normas gerais e abstra-

tas contidas na legislação.119 Justamente por ser a causa final da arbitragem, uma vez profe-

rida a sentença (e ressalvada apenas a possibilidade de correções de erros materiais, obscu-

ridades ou contradições (LArb art. 30)), cessa o poder dos árbitros, que cumpriram o seu 

encargo—functus officio (LArb art. 29). 

Consoante destaca a lei, a sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas 

partes, estabelecendo-se supletivamente o interregno de seis meses (LArb art. 23). Assim 

como as demais decisões tomadas no curso do processo, ela deve ser expressa e na forma 
                                                

118 Manuel Carlos de Figueiredo Ferraz, Apontamentos sobre a noção ontológica do processo, p. 88 (1984). 
119 Francesco P. Luiso, Diritto Processuale Civile, vol. 5, p. 5 (6 ed. 2011). É certo que as partes podem, 

mesmo após a sentença, transigir a respeito do objeto do litígio, sobrepondo, então, novo ato vinculante que 
derroga o regramento anterior. 
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escrita (LArb art. 24), e deve conter, tal qual a sentença judicial (CPC art. 458), os elemen-

tos obrigatórios do relatório, motivação e dispositivo, bem como a indicação da data e lu-

gar em que foi proferida (LArb art. 26), sob pena de invalidade (LArb art. 32, III). Há tam-

bém requisitos de validade: afora respeitar os limites da convenção de arbitragem, a 

sentença deve ser congruente com os pedidos das partes, bem como clara, coerente e com-

pleta.120 

A sentença arbitral produz “os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos 

do Poder Judiciário” (LArb 31). Não está sujeita a recurso ou homologação pelo juiz 

(LArb art. 18), sendo atacável apenas pela via da ação anulatória, meio de impugnação tí-

pico cujos motivos taxativos estão previstos na própria lei (LArb arts. 32–33). Quando a 

sentença é estrangeira, seu reconhecimento e homologação dá-se em conformidade com a 

Convenção de Nova York (LArb art. 34; NYC Art. V), sendo competente para tanto o Su-

perior Tribunal de Justiça (CF art. 105, I, i), que realiza mero juízo de delibação.121 

1.2. Noções Introdutórias sobre os Conceitos de Parte e Terceiro 

O conceito de parte é um dos mais intrincados problemas da teoria geral do direito. 

Na linguagem comum, a palavra significa, em certas ocasiões, um papel subjetivo desem-

penhado por um indivíduo em um fenômeno complexo, tal como a “parte” que cabe a cada 

um dos artistas em uma representação teatral. Transposta a noção para o âmbito jurídico, 

guarda ela o mesmo núcleo de significado: quem é parte desempenha um papel, na quali-

dade de sujeito interessado, em alguma espécie de relação jurídica integrada também por 

                                                

120 J.C. Barbosa Moreira, “Estrutura da sentença arbitral,” Revista de Processo, 2002, vol. 107, 9 ss. (adu-
zindo que, afora os elementos do relatório, motivação e dispositivo, a sentença arbitral tem de atender tam-
bém a certos requisitos). 

121 J.C. Barbosa Moreira, “Efectos de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros,” Revista de Processo, 
1995, vol. 79, 184 ss. (pontuando que o Brasil adota o sistema de delibação em forma pura). Ver, na jurispru-
dência, STJ, SEC 6.761/EX, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 
02/10/2013, DJe 16/10/2013(“cumpre destacar que ao STJ compete, nas hipóteses de homologação de sen-
tença estrangeira, exercer juízo meramente delibatório, impondo-se-lhe verificar o atendimento dos requisitos 
previstos nos arts. 15 da LINDB e 5º da Resolução n.º 09/2005/STJ e se não fere o disposto nos arts. 17 e 6º, 
respectivamente, de tais atos normativos. Na hipótese específica de sentença arbitral, exige-se a observância, 
também, dos arts. 38 e 39 da Lei nº 9.307/1996.”) 
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outros sujeitos (e.g., um contrato). Trata-se da parte no todo, enfocada pelo prisma subjeti-

vo da participação ou integração.122 

A conceituação exata do que seja esse papel, no entanto, é de difícil alcance. Já se 

disse, por isso, com vistas ao fenômeno processual civil, que o termo é essencialmente po-

lissêmico, não se prestando a uma acepção unívoca na linguagem dos textos legais.123 A 

imprecisão deriva, desde logo, da utilização da palavra em, pelo menos, dois contextos dis-

tintos: para referir-se ao plano do direito material, de um lado, e ao processo, de outro, fis-

sura que corresponde à dualidade elementar do ordenamento jurídico. 

Como será visto adiante, o conceito de parte substancial não se confunde com o 

conceito de parte processual. Desfazer esta confusão é o primeiro passo para que se possa 

ter clareza na matéria estudada, na medida em que esta complexidade aumenta quando se 

está a tratar das partes e terceiros na arbitragem. Repousando o seu fundamento na auto-

nomia negocial—concretizada por meio da convenção arbitral—, há que se distinguir ne-

cessariamente entre a parte na cláusula compromissória e a parte no processo arbitral. Lá, 

despontam como decisivas teorias contratuais para justificar o que se convencionou deno-

minar “extensão da cláusula compromissória a terceiros;” aqui, a discussão é eminente-

mente processual, abrangendo a temática do litisconsórcio, das intervenções de terceiros e 

da reunião de processos. 

Por contraposição, são tidos como terceiros todo e qualquer sujeito que não seja 

parte—seja de um contrato,124 seja de um processo. Trata-se, assim, de conceito alcançado 

por exclusão, residindo no distinguo a própria utilidade dos termos. Por óbvio, só serão re-

levantes como objeto de estudo determinados tipos de terceiros, sujeitos que guardem par-

ticular proximidade com a relação integrada pelas partes e que, por isso, possam de alguma 

maneira nesta influir ou sofrer os seus efeitos diretos ou reflexos. 

                                                

122 C. Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, vol. 1, § 44, p. 278 (11 ed. 2013). Pode distinguir-se, 
ainda, do ponto de vista semântico, entre um sentido objetivo (a porção ou quinhão integrante de um todo 
maior) e um sentido subjetivo (aquele que participa de algo) da palavra “parte”, como o faz Ovídio Baptista 
da Silva, Curso de processo civil, vol. 1, n. 9.1, p. 228 (2005). 

123 Garbagnati, La sostituzione processuale, p. 244 ss. (1943); a lição foi endossada, de modo geral, pela 
doutrina italiana: Proto Pisani, “Parte (dir. proc. civ.”), verbete da Enciclopedia del diritto, vol. XXI, n. 2, 
p. 920–921 (1981); Nicola Picardi, Manuale del processo civil, n. 51, p. 139 (2 ed. 2010). 

124 Assim, por exemplo, Orlando Gomes, Contratos, n. 128, p. 198 (6 ed. 1977) (destacando que na expres-
são terceiros “compreendem-se todas as pessoas que não participaram do contrato”). 
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1.2.1. Partes no Negócio Jurídico de Direito Substantivo (Convenção de Arbi-

tragem) 

No plano do direito material, a discussão em torno do conceito de parte diz respei-

to, sobretudo, à relatividade dos contratos.125 Como manifestações da autonomia privada, 

as relações contratuais não podem gerar direitos e obrigações, em princípio, senão para 

aqueles sujeitos que, de alguma forma, manifestaram a vontade de contratar126 ou ingressa-

ram na situação substancial por força de algum mecanismo de sucessão ou transferência. A 

relatividade restringe os efeitos contratuais às partes (e sujeitos a estas equiparados), exclu-

indo, via de regra, terceiros de seu alcance.127 Trata-se de regra geral 

                                                

125 Cumpre destacar que, no âmbito da legislação consumerista, em razões de opções políticas pela expan-
são da proteção concedida aos consumidores, o princípio da relatividade é enfraquecido e quase inexistente 
(CDC art. 12). Existe também uma tendência a reconhecer-se, também no direito brasileiro, a figura da torti-
ous interference, i.e., a responsabilidade civil do terceiro “cúmplice,” que interfere na relação contratua inter 
alios, propulsionando o descumprimento. Ver a nota pioneira de Judith Martins-Costa, “Zeca Pagodinho, a 
razão cínica e o novo Código Civil Brasileiro,” in Migalhas Jurídicas, 31 de março de 2004 (descrevendo o 
caso em que uma cervejaria interferiu no contrato de propaganda de conhecido cantor com uma concorrente e 
questionando, de modo geral, o “dogma” da relatividade dos contratos à luz de uma “eficácia transobjetiva do 
contrato”). 

126 Cristiano S. Zanetti, “A relatividade dos efeitos contratuais e a autonomia da pessoa juridical”, Revista 
dos Tribunais, vol. 905, p. 119 ss. (2011). A relatividade é reflexo necessário da noção da autonomia negoci-
al; do contrário, haveria, com o perdão da obviedade, regulação heterônoma. Algo nesse sentido, ver Pietro 
Rescigno, “I terzi e la convenzione arbitrale: intervento introduttivo,” Riv. arb., 2012, 771 ss., p. 772–73 (“il 
vero senso dell’autonomia, che traduce poi in concetto giuridico ciò che letteralmente la parola esprime, deve 
cogliersi in un’altra norma, quella che con formula enfatica dichiara che ‘il contratto ha forza di legge tra le 
parti’ (art. 1372)”). O princípio da relatividade dos efeitos contratuais era formulado como um verdadeiro 
dogma pela doutrina privatista clássica. Ver, e.g., R.-J. Pothier, Traité des obligations, n. 54, p. 29 (1821, 
reimp. 2011) (« c’est un príncipe, que les conventions ne peuvent avoir d’effet qu’entre les parties contrac-
tantes, et qu’elles ne peuvent par consequente acquérir aucun droit à un tiers qui n’y étoit pas partie »). 

127 Há situações que em que verdadeiros terceiros surgem como sujeitos relevantes em face do contrato in-
ter alios. Tal alusão a terceiros pode ocorrer em basicamente duas situações: (i) quando o próprio negócio ju-
rídico visa a envolver ou acaba por produzir efeitos diretos perante terceiros (e.g., estipulação em favor de 
terceiro, contrato com pessoa a nomear); (ii) quando o negócio jurídico é um dos elementos constitutivos de 
outra fattispecie que, por sua vez, faz surgir um direito para o terceiro (e.g., na ação pauliana, em que a pre-
tensão pressupõe a realização de alienação fraudulenta de bens do devedor a outrem, reduzindo-o à insolvên-
cia). Nesse sentido, ver Giovanni B. Ferri, “Parte del negozio giuridico”, Enc. del dir., XXXI, p. 915 (1981). 
Para o tema desta tese, é relevante apenas a primeira situação apontada, porquanto é ela que guarda afinidade 
com o alcance subjetivo da convenção de arbitragem e, assim, com a delimitação da jurisdição arbitral diante 
de partes e terceiros. 

Expondo uma classificação mais completa dos terceiros na relação contratual, Cibele Pinheiro Marçal Cruz 
e Tucci, Interposição de pessoa nos negócios jurídicos, n. 2.1, p. 35–29 (2004) (destrinchando diversas cate-
gorias de terceiro: (i) aquele que pode participar da declaração de vontade negocial, sem no entanto assumir a 
condição de parte do negócio (e.g., representante); (ii) o que participa e auxilia nas tratativas—um corretor, 
agente, distribuidor etc.—e sujeita-se à eficácia reflexa do negócio (a  corretagem, e.g., pressupõe a realiza-
ção do negócio principal); (iii) o que se aproxima da parte por poder legitimar ou opor-se à realização do ne-
gócio — e.g., anuência do cônjuge ou do titular de direito de preferência; (iv) sujeitos alheios ao negócio, 
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A vinculação à convenção pode dar-se, ainda, por outros meios que não a formali-

dade da assinatura (ver, infra, Parte II). Trata-se de investigação essencial à luz da poten-

cial extensão da cláusula compromissória a não-signatários. 

Em primeiro lugar, um terceiro pode tornar-se parte da convenção de arbitragem 

por força de “circulação” da cláusula compromissória. A situação resulta da transferência 

voluntária da situação substancial subjacente (cessão de crédito ou da posição contratual, 

alienação de direito litigioso) ou, ainda, de hipóteses de subrrogação ou sucessão legal nos 

direitos e obrigações de outrem. 

Deve destacar-se também a aceitação tácita da convenção de arbitragem (implied 

consent). Esta pode ocorrer, por exemplo, mediante o exercício de pretensão pelo terceiro 

com base no contrato inter alios, que contém cláusula compromissória, ou por meio de ou-

tros comportamentos concludentes (per facta concludentia).128 A conduta de um sujeito po-

de dar lugar ao reconhecimento de que há, em razão da equidade, um impedimento a ale-

gações ulteriores suas tendentes a repudiar a cláusula compromissória (teoria dos atos 

próprios, estoppel). Nesse sentido, tanto pode vincular-se à convenção de arbitragem um 

terceiro (não-signatário) quanto pode obrigar-se uma parte originária da avença a aceitar a 

participação voluntária do terceiro (não-signatário) na arbitragem. 

                                                                                                                                              

mas titulares de interesses almejados com a sua conclusão (é o caso do dominus no mandato sem representa-
ção); (v) terceiros em geral, que podem ou não ter interesse jurídico.). 

128 William W. Park, “Non-Signatories and International Contracts: an Arbitrator’s Dilemma”, Multiple 
Party Actions in International Arbitration, p. 6, 15–16 (2009); Elena Zucconi Galli Fonseca, La convenzione 
arbitrale rituale rispetto ai terzi, p. 214–16 (2004); Giovanni Ettore Nanni, “Cláusula compromissória como 
negócio jurídico: análise de sua existência, validade e eficácia,” in: Temas relevantes do direito civil contem-
porâneo: reflexões sobre os 10 anos do Código Civil (Renan Lotufo et. al. ed., 2012), p. 544-549 (afirmando 
que a solução não ofende a exigência de forma escrita e citando como exemplo precedente do Superior Tri-
bunal de Justiça em que se reconheceu a vinculação da parte que participou, sem reservas, do processo arbi-
tral). Ver STJ, SEC 856/GB, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, CORTE 
ESPECIAL, julgado em 18/05/2005, DJ 27/06/2005, p. 203 (“Tem-se como satisfeito o requisito da aceitação 
da convenção de arbitragem quando a parte requerida, de acordo com a prova dos autos, manifestou defesa 
no juízo arbitral, sem impugnar em nenhum momento a existência da cláusula compromissória.”) 

Por outro lado, pode haver também revogação tácita, por mio de comportamentos concludentes, da cláusu-
la compromissória. Ver, nesse sentido, Carlos A. Carmona, “Contrato de joint venture. Contratos-satélites 
que absorvemas previsões constantes do contrato-base. Revogação tácita e revogação expressa de cláusula 
compromissória. Propositura de demanda perante o poder judiciário brasileiro. Revogação parcial de cláusula 
compromissória. Manifestação de vontadeno sentido de restringir os limites da cláusula compromissória. Au-
tonomia da vontade das partes. Impossibilidade de homologar sentença arbitral estrangeira. Art. 38, II, da lei 
de arbitragem,” Revista de Arbitragem e Mediação, 2008, vol. 19, 147 ss. 
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Noutro passo, membros de um grupo organizado, como uma sociedade comercial, 

estarão vinculados pela deliberação da maioria que decidir pela introdução de cláusula 

compromissória nos seus estatutos. Trata-se de previsão contida em dispositivo expresso 

de nossa legislação comercial (LSA art. 109, § 3˚). 

E, por fim, há quem entenda que os árbitros podem afirmar sua jurisdição sobre ter-

ceiros com base na teoria francesa dos grupos de companhia ou na desconsideração da per-

sonalidade jurídica. A primeira, que se sujeita a severas críticas do ponto de vista dogmáti-

co e não tem aceitação generalizada, visa a destacar a realidade econômica dos grupos, 

reputando decisiva a eventual participação de sociedade coligada na celebração, execução 

ou extinção do contrato. O instituto da desconsideração, por sua vez, tem por intuito sanci-

onar o exercício disfuncional129 da personalidade jurídica, responsabilizando o controlador 

por obrigações da controlada ou imputando àquele deveres contratuais assumidos por esta 

(CC art. 50). 

A ideia de que pode haver “substitutos” para o consentimento das partes, não deve 

ser entendida, no entanto, ao pé da letra. Não se trata de substituir o consentimento como 

fundamento da arbitragem, mas apenas de objetivar o consentimento à luz de determinadas 

hipóteses fáticas. A manifestação de vontade vinculante pode ser, como se viu, contempo-

rânea ao nascimento da relação jurídica contratual ou ocorrer em momento ulterior; dar-se 

de modo expresso ou tácito; retratar escolha individual ou deliberação majoritária dentro 

de um grupo organizado. Seja como for, dada a inequívoca natureza contratual da conven-

ção arbitral, a definição de quem sejam as partes (e eventuais terceiros a elas equiparados) 

desse contrato é fundamental para determinar os destinatários de sua eficácia, i.e., dos seus 

efeitos positivo (vinculação à sentença arbitral) e negativo (exclusão de competência dos 

órgãos do Poder Judiciário). 

Reenvio o leitor, para uma análise detalhada das partes e terceiros com relação à 

convenção arbitral, à Parte II, infra, da tese. Existe, como será demonstrado, significativa 

sobreposição de teorias, subsumindo-se o mesmo contexto fático, por vezes, em mais de 

um fundamento jurídico. Não obstante, uma sistematização da jurisprudência e doutrina 

                                                

129 Sobre o conceito de “exercício jurídico disfuncional,” noção que substitui a tradicional ideia de abuso de 
direito, ver Judith Martins-Costa, “O exercício jurídico disfuncional e os contratos interempresariais: notas 
sobre os critérios do artigo 187 do Código Civil”, in Revista do Advogado – AASP, 2008, v. 96, p. 49 e ss. 
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existentes é possível e desejável como pressuposto para a solução dos problemas processu-

ais versados na Parte III. 

1.2.2. Partes na Relação Jurídica Processual (Processo Arbitral) 

Via de regra, as partes da relação material serão as partes no processo. Apesar da 

usual coincidência entre os sujeitos, o conceito processual de parte é autônomo em face do 

direito material. Trata-se da “qualificação subjetiva mínima” que está sempre presente 

quando instaurado um processo, independentemente da titularidade efetiva ou mesmo sim-

plesmente afirmada do direito alegado.130 Isso significa que inexiste coincidência necessá-

ria entre a parte no processo e a parte na relação jurídica substancial deduzida em juízo—

devendo buscar-se, no plano do processo, um conceito eminentemente processual, despido 

de considerações quanto a questões de direito material.131 

Diversos exemplos comprovam o quanto afirmado a esse respeito.132 Recorde-se, 

de início, que o autor pode pretender justamente a declaração de inexistência de relação 

jurídica material em face do réu (CPC art. 4º). Quando acolhida a demanda, é ilógico falar 

de partes no plano material (pois sequer existe o todo, i.e., a relação jurídica declarada ine-

xistente em juízo), não obstante haver partes no sentido processual—autor e réu. Por sua 

vez, o mecanismo de substituição processual configura, por definição, uma dissociação en-

tre a parte no processo e o titular do direito material, permitindo que se formule pretensão 

em nome próprio para tutelar interesses de outrem (CPC art. 6º). Ao fim e ao cabo, enquan-

to relações jurídicas distintas, a relação substancial e a relação processual têm os seus pró-

prios sujeitos, não necessariamente coincidentes, ainda que o sejam na maior parte das ve-

zes ou tendencialmente. 

Não se deve confundir, ainda, simples parte no processo com parte legítima. A le-

gitimação ad causam deve ser aferida em etapa logicamente ulterior à definição de quem 

                                                

130 C. Mandrioli, Corso di diritto processuale civile1, vol. 1, § 44, p. 279–280 (11 ed. 2013); antes, já Chio-
venda, Instituições de direito processual civil, vol. 2, n. 214, p. 235 (2 ed. 1965). 

131 Para tal ponto chamou especial atenção Carnelutti (Diritto e processo, n. 53, p. 92 (1958)), que, embora 
dentro de sua particular construção teórica assentada sobre o conceito de lide, buscou distinguir partes subs-
tanciais ou materiais (“sujeitos da lide”) e partes formais ou processuais (“sujeitos da ação”). Algo no mesmo 
sentido, E. Redenti, Profili pratici del diritto processuale civile, n. 154, p. 275–276 (1938) (destacando tam-
bém a oposição entre partes substanciais (na “azione-diritto”) e partes no processo). 

132 Alvaro de Oliveira & Daniel Mitidiero, Curso de Processo Civil, vol. 1, § 38, p. 160 (2010). 
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sejam as partes no processo. Uma vez formulada a pretensão por meio da demanda, cum-

pre analisar, à luz da narrativa trazida a juízo (in status assertionis), se autor e réu guardam 

pertinência subjetiva com o objeto litigioso—exame que se confunde (se não em todas, ao 

menos na maioria das vezes) com a própria verificação da efetiva titularidade do direito, 

i.e., com o mérito da causa.133 Seja como for, a rejeição da demanda pelo juiz com funda-

mento na ilegitimidade ad causam ocorrerá ao final de um processo em que o sujeito os-

tentou a qualidade de parte, valendo as mesmas considerações, mutatis mutandi, para o réu 

que se julgue não ser o legitimado passivo. 

1.2.2.1. Conceito processual de parte 

O conceito processual de parte é usualmente identificado por meio da demanda, ato 

que concretiza a pretensão formulada pelo autor no processo e que delimita o objeto litigi-

oso. É esta a clássica e difundida lição de Chiovenda, para quem “parte é aquêle que de-

manda em seu próprio nome (ou em cujo nome é demandada) a atuação duma vontade da 

lei, e aquêle em face de quem essa atuação é demandada”.134 A posição de Rosenberg é no 

mesmo sentido: “Partes no processo civil são aquelas pessoas por quem e contra quem, em 

nome próprio, se pede o ato estatal de tutela jurisdicional, especialmente a sentença e a 

execução”.135 

A concepção de Chiovenda foi objeto de críticas por “liga[r]-se demasiadamente à 

demanda proposta e ao objeto do processo, pecando ainda pela ausência de associação ao 

princípio do contraditório”.136 Segundo este ponto de vista, partes seriam todos aqueles su-

jeitos do contraditório instituído perante o juiz e que, assim, figuram como titulares das si-

tuações jurídicas processuais ativas e passivas (ônus, deveres etc.). 
                                                

133 Sobre o ponto, com clareza, Ovídio Baptista da Silva, Curso de processo civil, vol. 1, n. 9.1, p. 232 
(2005); no mesmo sentido, Comoglio, Ferri & Taruffo, Lezioni sul processo civile, vol. 1, p. 329 (5 ed. 
2011). 

134 Chiovenda, Instituições de direito processual civil, vol. 2, n. 214, p. 234 (2 ed. 1965). O conceito é pre-
dominante na doutrina brasileira. Ver, e.g., Cassio Scarpinella Bueno, Partes e terceiros no processo civil 
brasileiro, p. 3–11 (2 ed. 2006). 

135 Rosenberg, Schwab & Gottwald, Zivilprozessrecht, p. 198 (17 ed. 2010) („Parteien im Zivilprozess sind 
diejenigen Personen, von welchen und gegen welche die staatliche Rechtsschutzhandlung, insbesondere Ur-
teil und Zwangsvollstreckung, im eigenen Namen begehrt wird“). 

136 Dinamarco, Intervenção de terceiros, n. 3, p. 17 (4 ed. 2006); Cruz e Tucci, Limites subjetivos da eficá-
cia da sentença e da coisa julgada civil, n. 3, p. 33–34 (2006). Ambos os doutrinadores brasileiros aderem, 
em síntese, à concepção de E. T. Liebman, Manuale di diritto processuale civile, vol. 1, n. 41, p. 85 (6 ed. 
2002). 
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Embora tenha o mérito de chamar a atenção para o contraditório—reforçando, as-

sim, a força do princípio enquanto fator de legitimação das decisões e vetor importante pa-

ra delimitar a abrangência subjetiva da coisa julgada—, qualificar como parte todo e qual-

quer sujeito do contraditório instituído pelo juiz significa pecar pela excessiva amplitude 

da definição proposta. A empregar-se, com efeito, o simples critério da participação no 

contraditório, acabar-se-ia por abranger—sob o rótulo de partes—figuras estranhas ao fe-

nômeno estudado, como o assistente simples, o Ministério Público na condição de custos 

legis e o próprio representante processual. 

O assistente simples ingressa no processo como mero coadjuvante de uma das par-

tes, nada pedindo no processo, até porque a sua relação jurídica não é abarcada pelo objeto 

litigioso, sendo estranha à matéria posta em juízo. Legitima-se a intervir apenas por man-

ter, diante de uma das partes no processo, relação conexa ou dependente e que, por isso, es-

tá exposta a efeitos reflexos de eventual sentença desfavorável ao assistido. Sintomatica-

mente, não está ele sujeito à coisa julgada, mas à eficácia da intervenção (referida como 

“justiça da decisão”—CPC art. 55), sendo relevante notar que até mesmo aqueles autores 

que propõe focar o contraditório como elemento central do conceito de parte negam ao as-

sistente simples esta condição.137 

Deve refutar-se também ao Ministério Público, quando atua como fiscal da lei, a 

condição de parte. Em tais hipóteses, sequer se pode dizer que o órgão age de forma parci-

al, mas sim visando à correta aplicação da lei e à persecução do interesse público primário. 

O Código de Processo Civil prescreve coerentemente que, intervindo como custos legis, o 

Ministério Público terá vista dos autos “depois das partes,” com estas, portanto, não se 

identificando. 

Por fim, tal como ocorre no plano do direito material, o representante não é parte 

no processo. Atuando em nome alheio (do representado), muito embora o representante se-

ja o sujeito que efetivamente pratica os atos processuais, não é ele parte. Tanto assim que 

não será atingido nem pelos efeitos da sentença no plano material (ou pela coisa julgada) 

nem pelos efeitos exclusivamente processuais—como a obrigação de recolher a verba su-

                                                

137 Nesse sentido, afirma Cruz e Tucci que, “na hipótese de assistência simples, o terceiro interveniente não 
assume a posição de parte.” Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, n. 19.1, 
p. 169, nota 4 (2006) (grifos meus). 
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cumbencial, por exemplo. Diferentemente ocorre com o substituto processual, que, na qua-

lidade de legitimado extraordinário, age em nome próprio, muito embora a relação litigiosa 

não lhe pertença.138 

As distinções apontadas podem ser melhor entendidas à luz da obra de Garbagnati, 

a quem se deve o tratamento mais aprofundado da matéria sob exame.139 O autor principia 

sua análise por afirmar que o sentido de “parte” não é unitário, destacando, à luz de deta-

lhado exame do codice di procedura civile italiano, ao menos três sentidos em que a pala-

vra vai empregada pelo legislador: (i) partes como sujeitos dos atos processuais praticados 

em juízo; (ii) partes como sujeitos dos efeitos jurídicos puramente processuais decorrentes 

do processo; e (iii) partes como titulares da relação jurídica litigiosa e, portanto, destinatá-

rios dos efeitos do provimento jurisdicional no plano do direito material. 

Para o autor citado, é o segundo dos sentidos acima destacados que assume rele-

vância para a ciência processua: partes são os sujeitos do complexo de direitos, obrigações 

e ônus que surgem “por ocasião do processo e do processo em si mesmo,” i.e., destinatá-

rios dos efeitos puramente processuais da instância, tal como a condenação ao pagamento 

de custas e despesas processuais. O conceito não se confunde com as duas outras acepções 

também empregadas pela lei: é diverso tanto dos titulares da relação jurídica material de-

duzida em juízo quanto dos sujeitos chamados a contradizer no processo a qualquer título 

(a quem é preferível a denominação genérica de “sujeitos processuais parciais,” como sim-

ples contraponto ao papel imparcial do juiz no feito).140 

Muito embora o tome como ponto de partida, Garbagnati faz portanto um reparo ao 

conceito clássico proposto por Chiovenda: não basta simplesmente identificar os sujeitos 

que propuseram e contra quem foi proposta a demanda; deve averiguar-se, ainda, de quem 

é o interesse no exercício da função jurisdicional diante da relação jurídica litigiosa. Os 

dois elementos—formulação da demanda e titularidade do interesse processual—

combinam-se para a definição de quem sejam as partes no processo. Por isso, será parte no 
                                                

138 Enfatiza o interesse próprio do substituto Satta, Diritto processual civile9, n. 57, p. 100 (9 ed. 1981), 
chegando ao ponto de afirmar que ele age para tutelar um direito próprio, de que o substituto mesmo é titular, 
com a única particularidade de que a demanda acaba por interferir em relação alheia, i.e., do substituído. 

139 La sostituzione processuale, p. 244 et seq.. (1943). 
140 La sostituzione processuale, p. 250 (1943). Ressalve-se, no entanto, que o assistente, que não é parte, 

pode ser condenado nas custas “em proporção à atividade que houver exercido no processo” quando o assis-
tido sucumbir (CPC art. 34). 
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processo apenas quem age ou é convocado a reagir para a satisfação de um interesse pró-

prio (o que abarca o substituto processual, afastando o substituído), bem como o sujeito em 

nome de quem se age ou se responde (o que inclui o representado, excluindo o representan-

te).141 

Por exclusão, serão terceiros todos aqueles sujeitos que não figuraram como partes 

no processo. No entanto, havendo situação — no plano do direito material — que legitime 

a intervenção de terceiro no processo, revelando o seu interesse jurídico, este tornar-se-á, 

no momento de seu ingresso (voluntário ou coato), parte, com exceção do assistente sim-

ples, que não formula e contra quem não é formulada qualquer pretensão em juízo. Daí 

pressupor a adequada compreensão do tema uma análise pormenorizada da tipologia de si-

tuações legitimantes de intervenção, realizando-se, a partir dela, uma classificação das di-

ferentes espécies de terceiro segundo o grau de intensidade de sua relação com o objeto li-

tigioso pendente inter alios. 

Serão partes no processo, portanto, não somente demandante e demandado originá-

rios, mas todos os intervenientes que, atuando em nome próprio, veiculem pretensão ou te-

nham contra eles pedido formulado. Nesta categoria, entram o opoente e o assistente litis-

consorcial (que não passa de um litisconsorte ulterior), bem como o denunciado, o 

chamado e o sujeito nomeado à autoria. Estão dela excluídos, por sua vez, o assistente 

simples e o Ministério Público quando atua na função de custos legis. São partes, ainda, o 

substituto (e não o substituído) e o representado (e não o representante), figurem eles ori-

ginariamente no processo ou por força de intervenção voluntária ou provocada. Todas es-

sas noções são, mutatis mutandis, aplicáveis ao processo arbitral (excluída, no entanto, a 

intervenção do Ministério Público a qualquer título). 

1.2.2.2. Aplicações Práticas e Limites do Conceito Proposto 

A definição exata de quem sejam as partes no processo tem implicações práticas re-

levantíssimas. Trata-se de distinção decisiva, em primeiro lugar, para o tema da identifica-

ção das ações (CPC art. 300, § 2º)—influindo sobre o regime da litispendência e da coisa 

                                                

141 La sostituzione processuale, p. 253–254 (1943). 
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julgada (CPC 300, § 1º e art. 472). Determina, ainda, quais são os sujeitos obrigados e, cor-

relativamente, credores das custas e multas processuais.142  

Apesar do desejável rigor científico e da melhor adequação conceitual da proposta 

de Garbagnati, é necessário ter em mente a advertência de que inexiste uma acepção onto-

lógica do que seja “parte,” idônea a resolver todo e qualquer problema interpretativo que 

possa vir a surgir na dinâmica processual. Antes, enquanto conceito normativo, será a ratio 

de cada instituto que deve guiar a atribuição de significado ao termo.143 Nesse sentido, por 

exemplo, é sabido que as hipóteses de recusa do juiz por impedimento ou suspeição (CPC 

arts. 134 e 135, respectivamente; aplicáveis também aos árbitros ex LArb art. 14) levam 

em conta, pela letra da lei, apenas situações que denotam afinidade ou antagonismo com as 

“partes” no processo. A finalidade de tais normas, contudo, impõe uma releitura e a inter-

pretação funcional do conceito. Nesse sentido, pouco importa se o juiz ou árbitro encontra-

se em alguma das situações tipificadas com relação à parte no processo, ao mero sujeito 

processual parcial ou ao titular da situação substantiva litigiosa. Em quaisquer dos casos, 

aplicam-se os motivos de impedimento ou suspeição, porquanto comprometida potencial-

mente a imparcialidade do julgador, tornando-se inadequado falar simplesmente de “par-

tes,” qualquer que seja o conceito adotado.144 

                                                

142 A parte processual — e não a parte na relação litigiosa — figura tanto como devedor quanto, sendo o 
caso, como credor de quaisquer obrigações surgidas como decorrência exclusiva do próprio processo — e.g., 
multas processuais. Ou seja, são destinatários de tais efeitos puramente processuais o substituto (não o substi-
tuído) e o representado (não o representante). Figure-se, nesse sentido, a hipótese de ação derivada para res-
ponsabilizar administrador de companhia, proposta, em regime de substituição processual, por acionistas que 
representem 5% (cinco por cento) do capital social (LSA art. 159, § 4º). Em tal caso, sendo condenado o réu 
por litigância de má-fé a pagar indenização (CPC art. 18), o respectivo proveito econômico deverá ser rever-
tido para o acionista demandante — enquanto parte no processo, i.e., destinatário dos efeitos puramente pro-
cessuais da instância —, e não em favor da companhia. A esta — na qualidade de parte da relação jurídica 
material, substituida processualmente — caberá, no entanto, como é óbvio, a indenização pelos prejuízos 
causados ao seu patrimônio, objeto do pedido indenizatório formulado com a demanda (LSA art. 159, § 5º). 
Percebe-se aí, com nitidez, a diferença entre os conceitos e as suas distintas implicações práticas. 

143 Proto Pisani, “Parte (dir. proc. civ.),” in Enciclopedia del diritto, vol. XXXI, n. 4, p. 922 (1981); Como-
glio, Ferri & Taruffo, Lezioni sul processo civile, vol. 1, p. 324 (5 ed. 2011) (destacando justamente a polis-
semia do termo na legislação italiana). 

144 Até mesmo situações que escapam a qualquer dos significados atribuídos ao termo parte na legislação 
processual podem ensejar dúvida quanto à imparcialidade do órgão julgador. Pense-se, por exemplo, no fe-
nômeno de financiamento dos custos da demanda por terceiro (third party funding), ainda pouco conhecido 
no Brasil, mas de utilização crescente na arbitragem internacional. Trata-se de espécie de contrato aleatório 
por meio do qual um terceiro compromete-se a disponibilizar à parte recursos para o custeio do processo ar-
bitral, tornando-se credora de parcela do eventual proveito econômico auferido. (Sobre o tema, entre nós, ver 
Marcelo Ferro, “O financiamento de arbitragens por terceiro e a independência do árbitro,” Direito Empresa-
rial: homenagem ao Prof. J. A. Tavares Guerreiro, p. 619 ss (2013).) Parece fora de dúvida que, figurando 
qualquer dos membros do tribunal arbitral como interessado direto na vitória da parte financiada (em razão, 
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1.2.3. Utilidade das Premissas Teóricas para o Problema das Partes e Tercei-

ros na Arbitragem 

Com as sucintas observações feitas nos tópicos precedentes, pode-se traçar um con-

junto de conclusões parciais, a servir de premissa para o desenvolvimento do problema das 

partes e terceiros na arbitragem. 

Em primeiro lugar, deve-se ter em mente a distinção fundamental entre partes no 

plano do direito substantivo e partes no processo. A tanto corresponde, na arbitragem, a 

distinção entre partes na convenção arbitral e partes no processo arbitral. Trata-se de pro-

jeção das diferentes causas que animam a arbitragem, marcada pelo seu fundamento con-

tratual e também pela existência de um processo. 

É possível ser parte na convenção de arbitragem e, no entanto, permanecer terceiro 

com relação ao processo arbitral; inversamente, em alguns casos excepcionais, pode parti-

cipar do processo arbitral aquele que não é parte da covenção de arbitragem. Em conhecido 

ensaio, Alexis Mourre sintetizou essa distinção valendo-se do par conceitual “terceiros im-

perfeitos” e “terceiros absolutos.” Por terceiros absolutos, designou aquelas pessoas estra-

nhas tanto ao contrato (convenção de arbitragem) quanto ao processo arbitral; já sob a de-

nominação de terceiros imperfeitos, qualificou as partes do contrato que, no entanto, por 

escolha do requerente, remanesceram alheias ao processo arbitral.145 

No plano do direito substantivo, a qualidade de parte deriva da manifestação de 

vontade negocial, i.e., do consentimento que fundamenta a contratação. Daí porque devem 

ser recebidas com cautela teorias que visam a “estender” os efeitos do negócio jurídico a 

“terceiros,” ignorando ou falseando a exigência do consentimento e a relatividade dos con-

tratos. Para que tenham fundamentação adequada, devem repousar sobre critérios seguros 

para aferir, fora dos quadros do requisito formal da assinatura, a vontade do sujeito de in-

                                                                                                                                              

por exemplo, de relações de parentesco com os controladores da financiadora), haverá conflito de interesses 
que pode ensejar a sua recusa por falta de independência, ainda que não exista, propriamente, relação com a 
“parte.” 

145 Alexis Mourre, “L'intervention des tiers à l'arbitrage,” Revista Brasileira de Arbitragem, 2007, vol. 16, 
§ 9, p. 80 e § 37, p. 93–94 (« La situation sera en effet différente en cas d'intervention d'une personne à la fois 
étrangère au contrat et à la procédure (que nous définirons “tiers absolu”), ou en cas d'intervention d'un tiers à 
la procédure qui serait cependant partie au contrat contenant la clause compromissoire, ou qui se trouverait 
dans une situation juridique d'assujettissement à la clause (que nous définirons “tiers imparfait”) »). 
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tegrar efetivamente o contrato. A esse exame crítico se submete, por exemplo, a teoria dos 

grupos de companhias concebida pelo direito francês. 

Corre ao longo de linhas inteiramente diversas o problema das partes no processo. 

Destacada a polissemia do termo, optei por conceituar a parte como aquele que pede (ou 

em nome de quem se pede) e contra quem se pede com base em um interesse próprio na 

prestação jurisdicional. Trata-se, em síntese, do conceito clássico de Chiovenda, na releitu-

ra de Garbagnati—noção desvinculada da titularidade da relação litigiosa ou da simples 

prática processuais de atos em contraditório. Muito embora a definição seja adequada, 

cumpre lembrar que não se trata de noção ontológica, e que a ratio de diferentes institutos 

pode impor diferentes aplicações normativas do termo. 

A fim de surpreender as hipóteses em que terceiros poderão intervir no processo 

pendente, assume relevo a tipologia das situações de direito material que, revelando inte-

resse jurídico do terceiro, podem autorizar o seu ingresso voluntário ou provocado. 

Na arbitragem, portanto, devem ser conjugados dois fatores distintos na análise do 

problema. Por um lado, a origem contratual da jurisdição dos árbitros — matéria afeta às 

normas de direito substantivo que regem a convenção arbitral e a relatividade de seus efei-

tos —, impossibilita, via de regra, a intervenção forçada de quaisquer terceiros com relação 

à cláusula compromissória. Não sendo abrangidos pela eficácia do contrato, não estão vin-

culados à arbitragem, com exclusão da competência do juízo estatal. Por outro lado, a 

eventual possibilidade de extensão dos efeitos da sentença arbitral ou da coisa julgada para 

abarcar terceiros com relação ao processo pendente pode autorizar, em determinadas hipó-

teses excepcionais, a intervenção voluntária de terceiros na arbitragem, contra ou indepen-

dentemente da vontade das partes originais. Eis as noções que servem de premissas para o 

ulterior desenvolvimento da matéria. 
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PARTE 2. PARTES E TERCEIROS 

NA CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM 

2.1. Esclarecimentos Preliminares 

Com relação à convenção de arbitragem, a definição de quem sejam as partes e, por 

exclusão, os terceiros, é premissa necessária para que se trate, em sequência, do tema da 

intervenção dos terceiros no processo arbitral. Como já visto, as noções de parte no negó-

cio jurídico da convenção de arbitragem, de um lado, e no processo arbitral, de outro, não 

se confundem. O terceiro com relação ao processo arbitral pode tanto ser parte na cláusula 

compromissória quanto sujeito a ela estranho. 

Partindo-se da premissa de que um dos objetivos fundamentais da arbitragem é rea-

lizar o programa contratual definido pelos contraentes para a resolução de seus litígios, as 

soluções intentadas para os problemas de intervenções de terceiro no processo arbitral de-

pendem, em boa medida, de saber se o terceiro é um “terceiro absoluto” ou mero “terceiro 

imperfeito.” Neste último caso, justamente porque o terceiro não é estranho à convenção 

de arbitragem, sua participação no processo deve ser admitida com maior facilidade, pois 

ela não viola expectativas contratuais. Daí a necessidade de estabelecer quem, afora os sig-

natários formais, são as partes da cláusula compromissória. 

Afora pela aposição de sua própria assinatura, um sujeito pode vincular-se ao negó-

cio jurídico celebrado inter alios de acordo com regras de direito privado que o equiparam 

a uma parte originária.146 De acordo com as circunstâncias do caso, o terceiro pode tanto 

pretender valer-se da convenção de arbitragem quanto, inversamente, se colocar como su-

jeito passivo da obrigação de arbitrar. Podem agrupar-se os diferentes tipos de casos em 

questões de identificação, substituição e adição de partes na convenção de arbitragem, 

ainda que exista, na classificação, algo de arbitrário e alguma sobreposição.147 Identificam-

se o representado e o acionista (que ingressa na sociedade, ou mesmo ausente ou dissidente 
                                                

146 McAllister Bros. v. A & S Transp. Co., 621 F.2d 519, 524 (2d Cir. 1980) (“a party may be bound by an 
agreement to arbitrate even in the absence of a signature. . . . [O]rdinary principles of contract and agency de-
termine which parties are bound by an agreement to arbitrate.”) 

147 Giorgio de Nova, “I terzi e la convenzione arbitrale,” Riv. arb., 2012, 777 ss., p. 777. 
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com relação à deliberação que introduziu a cláusula), por exemplo, como partes vinculadas 

à convenção de arbitragem; a pessoa nomeada (ainda que retroativamente e somente se ve-

rificada condição), o sucessor e o cessionário substituem, na relação jurídica, o contraente 

originário, o sucedido e o cedente; por fim, outras teorias permitem com que sujeitos estra-

nhos possam fazer valer ou fiquem sujeitos à convenção de arbitragem (teoria dos grupos 

de sociedades, teoria dos atos próprios—estoppel, desconsideração da personalidade jurí-

dica, estipulação em favor de terceiro). 

2.2. Representação e Interposição de Pessoas 

Como decorrência típica da relação de representação e mandato (CC arts. 115–120, 

art. 653), o representante autorizado a celebrar contratos em nome do representado pode 

vincular este último à convenção de arbitragem.148-149 

Instrumentalizada a representação por meio de procuração formal, tudo se passa 

sem quaisquer dificuldades salientes. O representado é, em verdade, parte, em sentido ma-

terial, do contrato assinado em seu nome, ainda que figure “fisicamente” o representante 

no negócio jurídico. Salvo exceções, este último não se vincula ao negócio jurídico em que 

atuou como simples mandatário (CC art. 663), de modo que, em eventual processo arbitral, 

parte legítima será apenas e tão-somente o mandante. 

Por vezes, no entanto, o arranjo teórico linear dá lugar a esquemas fáticos confusos 

em que se podem detectar formas tácitas de representação. Entre nós, tais situações são 

usualmente tratadas no âmbito da teoria da aparência. Já se demonstrou, no entanto, que a 

teoria é dogmaticamente insustentável.150 Ela deve ser substituída por uma construção que 

                                                

148 Fouchard, Gaillard & Goldman, International Commercial Arbitration, § 498 (1999); Elena Zucconi 
Galli Fonseca, La convenzione arbitrale rituale rispetto ai terzi, p. 319 et seq.. (2004) 

149 Relações de representação também servem de fundamento para vincular Estados, em determinadas cir-
cunstâncias, como mandantes, a convenções de arbitragem pactuadas por entidades estatais. Assim, v.g., An-
toine Biloune, Marine Drive Complex Ltd. v Ghana Investments Centre, the Government of Ghana, 
UNCITRAL, Sentença Arbitral de 27 Out. 1989, in 19 Y.B. Comm. Arb. 11, p. 18 (1994) (decidindo que tan-
to a entidade estatal quanto o próprio Estado ganês estavam vinculados à convenção de arbitragem: “¶ 15. . . . 
the Agreement with GIC, an agency of the Government of Ghana, clearly binds the Government; indeed, the 
Agreement speaks explicitly of disputes between the investor ‘and the Government’, and the expropriation 
clause expressly prohibits expropriation ‘by the Government’. Thus the relevant clauses both engage the 
Government of Ghana, and contemplate claims against it.”) 

150 F. K. Comparato, “Aparência de representação: a insustentabilidade de uma teoria,” Revista de Direito 
Mercantil, 1998, vol. 111, 39 ss. No mesmo sentido, retomando as lições de Comparato, ver Marcelo Ada-
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tenha por objeto os atos e omissões do suposto mandante, pois “nenhum princípio geral de 

direito conforta a solução preconizada pela chamada teoria da aparência de representação,” 

não havendo razão para proteger o terceiro (ainda que de boa-fé) em prejuízo de quem não 

conferiu poderes de representação e não tolerou atos nesse sentido.151 

Haverá vinculação do representado quando ele tolerar a pretensa representação ou 

agir com negligência, deixando de fazer cessar as atividades do falso representante.152 O 

potencial representado poderá vincular-se ao negócio celebrado pelo falsus procurator à 

luz, portanto, de um mandato tolerado (Duldungsvollmacht): “quem conscientemente deixa 

que outrem aja sem poderes como seu representante, autoriza-o tacitamente a representá-lo 

e fica, por conseguinte, pessoalmente vinculado perante terceiros pelos atos por ele prati-

cados em seu nome”.153 Há, em síntese, três situações possíveis. Primeira: havendo tolerân-

cia do agir de outrem em seu nome, há mandato tácito (CC art. 656154), que vincula, nessa 

medida, o mandante. Segunda: sem consentir tacitamente, o representado é, no entanto, 

“negligente em tomar as providências necessárias a fim de fazer cessar o abuso.” Em tal 

caso, a contraparte tem ação contra o falso representante, que se vincula ao negócio em seu 

próprio nome, e pretensão indenizatória contra o falso representado (ex CC art. 187). Por 

fim, se é a própria contraparte quem descumpre um dever de diligência (normal ou próprio 

de sua categoria profissional) ao tratar com o falso procurador, ela não tem remédio algum, 

nem contra este155 nem, com maior razão, contra o pretenso representado.156 

                                                                                                                                              

mek, Responsabilidade civil dos administradores de S/A e as ações correlatas, n. 5.2.4, p. 223, nota 31 
(2009). 

151 F. K. Comparato, “Aparência de representação: a insustentabilidade de uma teoria”, Revista de Direito 
Mercantil, 1998, vol. 111, n. 4, p. 43. 

152 Nesse sentido, embora aludindo à simples aparência, tem efetivamente decidido nossos tribunais, impu-
tando as obrigações ao mandante que aufere benefícios diretos e conscientemente projeta uma imagem de 
unidade perante o outro contratante. Ver, e.g., STJ, REsp 879.113/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2009, DJe 11/09/2009 (“Revisão de cláusulas contratuais. Legitimi-
dade. Banco líder de conglomerado financeiro. O banco líder de conglomerado financeiro é parte legítima pa-
ra responder à ação de revisão de cláusulas de contrato de mútuo feneratício, realizado em suas instalações, 
com pessoa jurídica diversa, mas integrante do mesmo grupo econômico. Aplicação da teoria da aparência.”) 
Note-se que, no caso citado, o contrato fora assinado nas próprias instalações do banco líder do conglomera-
do, que tolerou ou até mesmo incentivou, nessa medida, a sua representação no negócio jurídico. 

153 F. K. Comparato, “Aparência de representação: a insustentabilidade de uma teoria”, Revista de Direito 
Mercantil, 1998, vol. 111, n. 4, p. 42. 

154 “O mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito” (grifos meus). 
155 Aplicando-se à hipótese, por analogia, o artigo 673 do Código Civil—interpretado então para abranger 

também o terceiro que deveria conhecer os poderes do mandatário: “O terceiro que, depois de conhecer os 
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Embora configure esquema diverso, aproxima-se da representação a interposição de 

pessoas nos negócios jurídicos. Aqui, ao contrário do representante, que participa apenas 

da declaração, a pessoa interposta assume a condição de verdadeira parte contratante, ocul-

tando-se o verus dominus.157 Mas este último é o verdeiro titular do interesse almejado e a 

quem se destina, em última análise, o proveito do negócio jurídico.158 Por isso, a depender 

de seu comportamento e das circunstâncias do caso, poderá reputar-se vinculado ao contra-

to, hipótese em que se vincula, igualmente, à cláusula compromissória. Existe aqui certa 

sobreposição, como será visto adiante, com a aplicação do princípio da boa-fé objetiva na 

modalidade de estoppel e, bem assim, com a estipulação em favor de terceiros. 

2.3. Transferência Voluntária da Situação Substantiva e Circulação da 

Convenção de Arbitragem 

É comum na prática comercial que direitos e obrigações sejam voluntariamente 

transmitidos pelo sujeito original da relação jurídica a terceiros. Basta lembrar, nesse senti-

do, a cessão de créditos, a assunção de dívidas e a cessão da posição contratual. Em tais ca-

sos, o adquirente passa a suceder o transmitente relativamente ao crédito, obrigação ou 

contrato com um todo.159 

Nas seções seguintes, serão tratadas as três figuras em ordem. Maior destaque será 

dado, e premissas de ordem geral serão delineadas, no trato da cessão de crédito, hipótese 

mais comum de transferência voluntária de uma situação substantiva. Algumas considera-

ções mais detalhadas serão feitas também a respeito da cessão da posição contratual, já que 

                                                                                                                                              

poderes do mandatário, com ele celebrar negócio jurídico exorbitante do mandato, não tem ação contra o 
mandatário, salvo se este lhe prometeu ratificação do mandante ou se responsabilizou pessoalmente.” 

156 F. K. Comparato, “Aparência de representação: a insustentabilidade de uma teoria”, Revista de Direito 
Mercantil, 1998, vol. 111, n. 4, p. 43–44. 

157 Cibele Pinheiro Marçal Cruz e Tucci, Interposição de pessoa nos negócios jurídicos, p. 11 (2004). 
158 Cibele Pinheiro Marçal Cruz e Tucci, Interposição de pessoa nos negócios jurídicos, nn. 2.2–2.3, p. 44–

45 (2004) (destacando que o verus dominus “não é parte do negócio, nem emite a declaração de vontade, mas 
é a ele que se destina, em última análise, o proveito do contrato”). 

159 Há também hipóteses em que a sucessão no contrato firmado por outrem ocorre é ex lege. Os exemplos 
são variados. Na relação de locação urbana (lei n.˚ 8.245/91), a alienação do imóvel transfere a posição de lo-
cador ao adquirente (art. 8˚), embora este possa, ressalvada cláusula em contrato averbado em contrário, de-
nunciar a locação. No âmbito da mesma lei, a morte do locatário transmite o contrato aos seus herdeiros (art. 
10). No direito trabalhista, havendo sucessão empresarial, remanescem os contratos de trabalho (CLT, arts. 
10 e 448). 
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a figura não conta com tratamento expresso na lei brasileira. À assunção de dívidas, na prá-

tica a forma menos usual e importante das três figuras, dedicar-se-ão apenas algumas pou-

cas linhas. 

2.3.1. Circulação da Convenção Arbitral: Cessão de Crédito 

Realizando-se a cessão de um crédito (CC arts. 286 et seq), a maior parte dos sis-

temas jurídicos favorece a transferência “automática,” estabelecendo ao menos uma pre-

sunção de transmissão, da cláusula compromissória juntamente com o direito substancial 
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subjacente.160 A tendência pode identificar-se, por exemplo, nos direitos francês,161 suíço,162 

norte-americano,163 inglês,164 alemão,165 e italiano.166 

                                                

160 Juan C. Landrove, Assignment and Arbitration, p. 201, 213–4 (2009) (identificando esta tendência, mas 
reconhecendo que a regra não pode ainda ser reputada universal e integrante de uma suposta “lex mercato-
ria”); James M. Hosking, “The Third Party Non-Signatory's Ability to Compel International Commercial Ar-
bitration:Doing Justice Without Destroying Consent,” 4 Pepp. Disp. Resol. L.J. 469, p. 500–501 (2003-2004) 
(concluindo, à luz dos direitos inglês, norte-americano e francês, que a cláusula compromissória é transferida 
prima facie juntamente com o contrato como um todo, ao mesmo tempo salientando que as cortes se baseiam 
também em considerações pragmática de eficiência da arbitragem para alcançar tal solução). Ver, ainda, o 
trabalho pioneiro sobre o assunto, no plano comparado, de Daniel Girsberger & Christian Hausmaninger, 
“Assignment of Rights and Agreement to Arbitrate,” 8(2) Arb. Int’l 121, p. 134–35 (1992) (destacando, à 
época, que apesar da relativa estabilidade das decisões nos sistemas de civil law, em favor da transmissão au-
tomática, ainda reinavam incertezas no mundo de common law; duas regras possíveis—a da transmissão au-
tomática e da transmissão expressa—competiam por primazia). 

161 SA Burkinabe des ciments et matérlaux (CIMAT) v. société des ciments d'Abidjan (SCA), Cour d’appel 
de Paris (1 Ch. C.), 25 Nov. 1999, in Rev. Arb., 2001, 165 ss. (“Une cession de créance ou de contrat im-
plique nécessairement la transmission par le cédant au cessionnaire du bénéfice de la clause compromissoire, 
laquelle est indissociable de l’économie du contrat initial”); Société Clark International Finance v. société 
Sud Matériel Service et autre, Paris (1Ch. urg.), 20 April 1988, Rev. Arb. 1988, 557 ss. (« La clause com-
promissoire insérée dans un contrat international a une validité et une efficacité propres, qui commandent 
d'en étendre l'application à la partie venant même partiellement aux droits de l'un des contractants, à condi-
tion que le litige entre dans les prévisions de la convention d'arbitrage»). Ver, ainda, o amplo levantamento 
feito por Daniel Cohen, “Note—Cour de cassation (1re Ch. civile) 5 janvier 1999,” Rev. Arb., 2000, 85 ss. 
(identificando “une tendance plus générale de la jurisprudence à accepter en matière interne comme en ma-
tière internationale la transmission de la convention d'arbitrage en cas de cession de créance (v. not. Paris, 20 
novembre 1988, Rev. arb., 1988.570; 6 mai 1992, Rev. arb., 1993.624, note L. Aynès), de cession de contrat 
(Paris, 28 janvier 1988, Rev. arb., 1988.565; 26 mai 1993 (Zeldin) inédit), ou encore de subrogation person-
nelle (v. not. Cass. civ. 2e, 13 mai 1966, Rev. crit. DIP, 1967.355, note E. Mezger; Cass. com., 3 mars 1992, 
Rev. arb., 1992.560, note Ph. Delebecque; Paris, 13 novembre 1992, Rev. arb., 1993.632, note J.L. Goutal; 6 
février 1997, Rev. arb., 1997.556, note P. Mayer) ou de faculté de substitution (Lyon, 15 mai 1997, Rev. arb., 
1997.402, note P. Ancel) (comp. pour les clauses attributives de compétence, en dernier lieu Cass. com., 8 
décembre 1998, Rev. crit. DIP, 1999.536, note E. Pataut et les réf. citées, spéc. p. 545: nécessité d'une accep-
tation spéciale du destinataire pour assurer l'effet obligatoire à son égard de la clause contenue dans le con-
naissement).”) 

162 BGE 129 III 727 (2003) (Suíça), p. 735 (“Aussi bien, dans un certain nombre d'hypothèses, comme la 
cession de créance, la reprise (simple ou cumulative) de dette ou le transfert d'une relation contractuelle, le 
Tribunal fédéral admet de longue date qu'une convention d'arbitrage peut obliger même des personnes qui ne 
l'ont pas signée et qui n'y sont pas mentionnées.”). 

163 Martin Domke et al., 1 Domke on Commercial Arbitration, § 13:13 (“on the one hand, having taken 
over the rights of the assignor, the assignee is generally bound by the former's obligations. An assignee can-
not resist arbitration on the grounds that it was not a party to the original agreement, as its obligations come 
from those of the assignor. On the other hand, the assignee of a contract not personal in character, like a char-
ter party, may avail himself of the rights afforded by an arbitration clause.”) 

164 Montedipe SpA v JTP-RO Jugotanker (The Jordan Nicolov) [1990] 2 Lloyd’s Rep 11, p. 15 (“Where the 
assignment is the assignment of the cause of action, it will, in the absence of some agreement to the contrary 
include . . . all the remedies in respect of that cause of action. The relevant remedy is the right to arbitrate and 
obtain an arbitration award in respect of the cause of action. The assignee is bound by the arbitration clause 
in the sense that it cannot assert the assigned right without also accepting the obligation to arbitrate. Accord-
ingly, it is clear both from the statute and from a consideration of the position of the assignee that the assign-
ee has the benefit of the arbitration clause as well as of other provisions of the contract.”) 

165 Daniel Girsberger & Christian Hausmaninger, “Assignment of Rights and Agreement to Arbitrate,” 8(2) 
Arb. Int’l 121, p. 126–27 (1992). 
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Vários argumentos prestam apoio a essa solução:167 (a) manutenção da eficácia da 

convenção de arbitragem, que poderia, de outro modo, ser burlada com a transferência do 

direito;168 (b) interesse do cedido em arbitrar as disputas, tal como estabelecido na econo-

mia do contrato; (c) o princípio geral de que o sujeito a quem se transfere o direito deve si-

tuar-se em igualdade de condições com o titular anterior; (d) a noção de boa-fé objetiva ou 

equitable estoppel, a impedir que alguém derive benefícios do contrato sem se submeter 

aos mecanismos processuais nele previstos.169 A exceção à regra verifica-se quando houver 

disposição específica vedando a transferência da cláusula ou, ainda, quando se reputar que 

a convenção de arbitragem foi celebrada expressamente intuitu personae.170 Em tais casos, 

de aplicação prática limitada, a transferência da cláusula compromissória dependeria de 

anuência do cedido, i.e., do contratante originário. Concordando o cedido, no entanto, o 

cessionário estaria vinculado à convenção de arbitragem. Desse modo, o cedido poderá ele 

mesmo iniciar arbitragem contra o cessionário ou, na hipótese inversa, tendo sido ajuizada 

demanda judicial pelo cessionário, o cedido poderá opor-lhe a cláusula compromissória. 

Ao tornar-se titular, por transferência voluntária, da situação substancial, o cessio-

nário “recebe” também a cláusula compromissória. Ficará a partir de então tanto na posi-

ção de valer-se da convenção de arbitragem contra o cedido quanto vinculado e obrigado a 

arbitrar eventuais litígios a que este dê início. O cedido poderá, com efeito, opor todas as 

defesas e exceções que teria contra o cedente ao cessionário, sob pena de romper-se o equi-

líbrio econômico do contrato.171 O fundamento relevante é a noção de que o cessionário não 

                                                                                                                                              

166 Giovanni Verde, Lineamenti di diritto dell’arbitrato, p. 64–65 (3 ed. 2010). 
167 Resumindo tais posições, Karim Youssef, Consent in Context: Fulfilling the Promise of International 

Arbitration, §5.20, p. 95–96 (2 ed. 2012). 
168 Já em 1924, era esse o posicionamento da Court of Appeals de Nova York. Matter of Hosiery Mfrs. 

Corp. v Goldston, 238 N.Y. 22, 28 (N.Y. 1924) (“Arbitration contracts would be of no value if either party 
thereto could escape the effect of such a clause by assigning a claim subject to arbitration between the origi-
nal parties to a third party.”) 

169 Fouchard, Gaillard & Goldman, International Commercial Arbitration, § 712, p. 427–28 (1999) (sinali-
zando corretamente que a “autonomia da cláusula arbitral” não requer consentimento em separado com a 
convenção de arbitragem; afinal, a assinatura do contrato contendo a cláusula compromissória importa a for-
malização tanto da situação substancial substantiva quanto do feixe de direitos e sujeições ligados à arbitra-
gem de eventuais disputas). 

170 Fouchard, Gaillard & Goldman, International Commercial Arbitration, §§ 721–23, p. 433–35 (1999). 
171 Sabido que, “ao conceber a relação contractual, as partes criam um equilíbrio econômico que conside-

ram necessário para o cumprimento de suas obrigações.” Luis Renato Ferreira da Silva, “Revisão dos contra-
tos no Código Civil: reflexões para uma sistematização das suas causas à luz da intenção comum dos contra-
tantes,” Revista Eletrônica Ad Judicia (OAB/RS), 2013, vol. 1, 1 ss., p. 6. A cláusula compromissória, 
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pode encontrar-se em posição mais privilegiada do que o cedente. Conforme esclarecem os 

comentários ao art. 9.1.13 dos Princípios UNIDROIT, o cedido pode opor até mesmo ex-

ceções de natureza processual ao cessionário—incluída aí a cláusula compromissória.172 A 

solução é confirmada pela jurisprudência norte-americana: a arbitragem é uma forma de tu-

tela dos direitos (remedy) que se transfere e vincula o cessionário.173 Por outro lado, tam-

bém o cedido está obrigado a arbitrar disputas com o cessionário. De maneira especular, 

este deve ser colocado na mesma situação que o cedente, podendo, para tanto, valer-se dos 

remédios disponíveis.174 

Algumas cortes buscam apoio para tais conclusões na noção de que, enquanto aces-

sório, a cláusula compromissória seguiria o principal (i.e. os direitos e deveres nascidos do 

contrato em que inserida). Um autor, em monografia específica, distingue da acessoriedade 

a ideia de que a cláusula compromissória é “consubstancial” à situação substantiva, for-

mando parte integral do próprio direito subjetivo, sem que se possa considerá-la, no entan-

to, propriamente um “acessório.”175 

Do ponto de vista dogmático, a solução mais adequada reside simplesmente em sa-

lientar a natureza instrumental da cláusula compromissória. Ao aceitar tornar-se titular da 

situação substancial, o cessionário vincula-se também ao instrumento predisposto pelos 

                                                                                                                                              

estabelecendo o regime para a realização dos direitos e obrigações contratuais controversas, integra o equilí-
brio econômico e, assim, não pode ser ignorada. 

172 UNIDROIT, Principles of International Commercial Contracts, art. 9.1.13, p. 316 (2010) (O exemplo 
expressamente dado é o seguinte: “Company X sells a gas turbine to contractor A, to be incorporated into a 
plant built for customer B. When the work has been completed, A assigns the guarantee of satisfactory per-
formance to B. When the turbine does not work properly, B sues X before a court at its place of business. X 
will successfully invoke the arbitration clause included in its contract with A.”) 

173 GMAC Commercial Credit LLC v. Springs Indus., Inc., 171 F. Supp. 2d 209, 214 (S.D.N.Y. 2001) 
(“[C]ourts have held that arbitration is a contractual remedy, not an obligation, and cannot be abrogated 
through a finance assignment. . . . The adoption of the Article 9 of the U.C.C. means that a finance assignee 
suing on an assigned contract is bound by that contract's arbitration clause unless it secured a waiver from the 
signatory seeking to arbitrate.”). No mesmo sentido, anteriormente, Banque de Paris et des Pays-Bas v. Amo-
co Oil Co., 573 F. Supp. 1464 (S.D.N.Y. 1983) (decidindo que o cessionário de crédito estava vinculadO à 
cláusula compromissória, pois a transferência—ainda que apenas do direito—inclui também o remédio pro-
cessual barganhado pelas partes; argumentando, ainda, que entendimento contrário permitiria com que o ce-
dente transferisse ao cessionário mais direitos do que possui, privando unilateralmente, ao mesmo tempo, o 
cedido de seu direito à arbitragem). 

174 Francesco P. Luiso, Diritto Processuale Civile, vol. 5, p. 95 (6 ed. 2011) (destacando que, quanto ao 
crédito cedido, o cessionário deve ser colocado na mesma situação em que se encontrava o cedente, o que 
vale não só no plano material, mas também no plano processual). 

175 Juan C. Landrove, Assignment and Arbitration, p. 207 (2009) 
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contraentes originários para a tutela dos seus direitos em casos litigiosos.176 Não se trata de 

mero acessório, pois, como se sabe, a cláusula compromissória tem pressupostos de vali-

dade próprios, separados do exame do contrato subjacente (autonomia ou separabilidade), 

que permitem ao tribunal arbitral reputar a cláusula válida e, ao mesmo tempo, anular ou 

declarar nulo o contrato. Por outro lado, reduzir a convenção de arbitragem e, em alguma 

medida, portanto, o próprio direito de ação a um mero prolongamento do direito subjetivo 

levanta desnecessariamente uma série de objeções teóricas; contraria, ademais, o desenvol-

vimento doutrinário já consagrado da teoria da ação—vista já há muito não mais como ins-

tituto ou apêndice do direito substantivo, mas como direito autônomo à prestação jurisdici-

onal.177 

A autonomia ou separabilidade (severability, separability) da cláusula compromis-

sória não impõe obstáculo ao reconhecimento da sua transmissão “automática” (i.e. junta-

mente com os direitos e deveres oriundos do contrato).178 A escolha feita pelos vários orde-

namentos jurídicos pela autonomia da cláusula compromissória reflete o objetivo de 

assegurar o desenvolvimento ordenado do processo arbitral, evitando abusos por parte de 

contraentes recalcitrantes que possam comprometer a sua efetividade. Acima de tudo, a se-

parabilidade serve ao fim de isolar a cláusula compromissória de certos defeitos que po-

dem afetar o contrato principal. Nos termos da lei brasileira, “[a] cláusula compromissória 

é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste 

não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória” (LArb art. 8˚).179 

Via de regra, isso permite com que os árbitros afirmem sua própria competência com base 

na cláusula, ao mesmo tempo decidindo questões sobre a invalidade do contrato subjacente 

                                                

176 Ver, nesse sentido, Giovanni Verde, Lineamenti di diritto dell’arbitrato, p.  65 (3 ed. 2010) (“No ceder 
o crédito, o cedente o transfere tal qual concretamente configurado e, portanto, também com a sua modalida-
de de tutela (tutelabilità) perante os árbitros. Deste modo, o cessionário aceita a cláusula e deve respeitá-la, 
não merecendo proteção o interesse do devedor cedido em desvincular-se da convenção de arbitragem pelo 
só fato que deve pagar a pessoa diverso do credor originário.”) 

177 Por todos, ver Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, Teoria e prática da tutela jurisdicional (2008) (apre-
sentando aprofundada pequisa histórica sobre o desenvolvimento teórico do conceito de ação sob a perspecti-
va da tutela jurisdicional). 

178 Pietro Rescigno, “I terzi e la convenzione arbitrale: intervento introduttivo,” Riv. arb., 2012, 771 ss., 
p. 774. 

179 Substancialmente no mesmo sentido, ver também a definição precisa que consta na lei inglesa—
Arbitration Act, 1996, s.7: “an arbitration agreement . . . shall not be regarded as invalid, non-existent or inef-
fective because that other agreement is invalid, or did not come into existence or has become ineffective, and 
it shall for that purpose be treated as a distinct agreement.” 
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(LArb 8˚, par.).180 A noção de autonomia dá às partes, ademais, a possibilidade de escolher 

um direito aplicável à cláusula compromissória diverso daquele que rege o contrato subja-

cente, promovendo, com isso, a sua liberadade contratual. Ao estabelecer dogmaticamente 

a autonomia como barreira à transmissão da cláusula compromissória, no entanto, tais fina-

lidades subjacentes, antes de serem atendidas, seriam prejudicadas.181 Uma interpretação te-

leológica conduz, assim, à reafirmação da transmissão “automática” da cláusula compro-

missória juntamente com o direito ou contrato cedido, sem que a noção teórica de 

autonomia, pensada noutro contexto, perturbe essa conclusão. 

Disputas sobre a validade e alcance da cessão do crédito ou do contrato são dispu-

tas que decorrem da relação jurídica negocial subjacente—i.e. do próprio contrato entre as 

partes originárias. Assim sendo, tais disputas estão abrangidas pela cláusula compromissó-

ria inserida no contrato entre as partes originárias (a menos, é claro, que esta contenha re-

serva em contrário) e, por isso, os árbitros têm competência para decidi-las.182 Os árbitros 

poderão, via de regra, decidir a questão de uma dentre duas formas: (a) considerar que a 

cessão é válida/eficaz, obrigando então o cedido-signatário a arbitrar com o cessionário (e 

vice-versa); ou (b) julgar inválida/ineficaz a cessão, hipótese em que o cessionário será tido 

como parte ilegítima no processo arbitral.183 Há também casos, menos comuns, que fogem 

                                                

180 Ver, para um exemplo bastante extremado de aplicação da severability, no direito inglês, Fiona Trust & 
Holding Corporation & Ors v Yuri Privalov & Ors [2007] EWCA Civ 20, §43 (decidindo que “convenções 
de arbitragem são contratos separados que permanecem em existência para resolver a disputa sobre se os con-
tratos de transporte [nas quais elas estavam contidas] podem ser rescindidos por suposta corrupção;” no ori-
ginal: “arbitration agreements are separate contracts which remain in existence to resolve the dispute whether 
the charterparties [within which they were contained] can be rescinded for the alleged bribery”). 

181 Ver, nesse sentido, Daniel Girsberger & Christian Hausmaninger, “Assignment of Rights and Agree-
ment to Arbitrate,” 8(2) Arb. Int’l 121, p. 138–39 (1992) (concluindo, no entanto, de forma tímida, pela invi-
abilidade de estabelecer-se uma regra geral a partir de tais premissas, já que os diferentes sistemas jurídicos 
reconhecem diferentes graus de autonomia à cláusula compromissória). 

182 Nesse sentido, por exemplo, na jurisprudência norte-americana: ACEquip Ltd. v. Am. Eng'g Corp., 315 
F.3d 151, 155 (2d Cir. 2003) (“The clause encompasses the parties’ disagreement as to the validity of the as-
signment”—i.e. a cláusula compromissória abrange também as controvérsias surgidas quanto à validade da 
cessão do contrato.) A Corte valeu-se, adiante, de distinção entre disputas sobre a própria existência de uma 
cláusula compromissória celebrada entre as partes—questão que em regra deve ser decidida por juízes—, de 
um lado, e conflitos que digam respeito à eficácia atual da cláusula compromissória (whether an arbitration 
agreement has expired or been terminated)—matéria para a arbitragem—, de outro. Id., 156. 

183 Parece-me equivocada, por isso, a posição sustentada por J.-F. Poudret & S. Besson, Comparative Law 
of International Arbitration, § 285, p. 247–48 (2007) (defendendo que, sendo inválida a transferência do di-
reito, a convenção de arbitragem fica sem objeto e, portanto, exclui-se a jurisdição dos árbitros).	  Para que se 
determine a validade ou invalidade da cessão, é necessário primeiro adentrar o mérito da disputa (em torno da 
cessão) e, portanto, pressupõe-se a jurisdição do tribunal. A decisão arbitral que julgue inválida a cessão do 
crédito, no fundo, equivale a dizer que o cessionário não é titular do direito afirmado; trata-se de decisão de 
mérito, improcedência fundada na sua ilegitimidade para a causa. No sentido do texto, arguindo que a cláusu-
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desse esquema binário, porquanto tanto cedente quanto cessionário podem ser sujeitos de 

direitos e obrigações diante do cedido e, consequentemente, partes legítimas no processo 

arbitral.184 É o que ocorre, por exemplo, quando há cessão apenas parcial ou quando o ce-

dente se responsabiliza pelo cumprimento pelo cessionário. Também pode haver cessão 

que viole termos do contrato, mas que ainda assim seja oponível ao cedido: nesse caso, o 

cedido está vinculado à arbitragem porventura iniciada pelo cessionário (para demandar 

cumprimento da obrigação principal, por exemplo), mas titulariza ao mesmo pretensão à 

indenização pela quebra do contrato diante do cedente, que também deve ser objeto de de-

manda arbitral. O que importa frisar é que a obrigação de arbitrar se transmite independen-

temente da validade da cessão do direito em si—ou, o que importa dizer o mesmo, que o 

tribunal arbitral é competente para decidir impugnações à validade da cessão. Trata-se, aí 

sim, de corolário da autonomia (autonomie, separability) da convenção de arbitragem.185 

2.3.2. Circulação da Convenção Arbitral: Assunção de Dívida 

Pela assunção de dívida, o terceiro assume obrigação a cargo do devedor primitivo, 

que fica exonerado. A particularidade da assunção de dívida está na exigência de consen-

timento do credor, já que ele tem interesse evidente na situação patrimonial do terceiro que 

venha a assumir a prestação (CC art. 299; UNIDROIT arts. 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4).186 A situa-

ção é diferente da cessão de crédito, em que inexiste risco para o cedido, que somente terá 

de prestar a pessoa diversa, dispensada, via de regra, a sua anuência. 

                                                                                                                                              

la compromissória se transfere independentemente da validade da cessão dos direitos substantivos, Domini-
que Vidal, Droit français de l’arbitrage commercial international, p. 129 (2004). 

184 Alan Scott Rau, “‘Consent’ to Arbitral Jurisdiction: Disputes With Non-Signatories,” in Multiple Party 
Actions in International Arbitration, p. 129–130 (2009). 

185 Société burkinabé des ciments et maté des ciments et matériaux (Cimat) v. Société des ciments d'Abid-
jan (SCA), Cour de cassation (1re Ch. civile), 28 May 2002, Rev. Arb., 2003, 397 ss. (“En matière interna-
tionale, la clause d'arbitrage, juridiquement indépendante du contrat principal, est transmise avec lui, quelle 
que soit la validité de la transmission des droits substantiels.”) Em sentido crítico, consulte-se a nota à deci-
são escrita por Daniel Cohen (argumentando que a solução é, em alguma medida, ilógica). 

186 Francisco de Campos, “Cessão de direitos. Mora. Cessão de dívida. Contrato. Sociedade mercantil. Do-
ação,” in Doutrinas Essenciais: Obrigações e Contratos (RT), vol. 2, 317 ss. (2011) (“Ao credor interessa, de 
modo particular, a pessoa do devedor. Qualquer substituição que se opere na pessoa do devedor pode repre-
sentar diminuição da garantia da solução da dívida. Ao credor, e somente a êle, cumpre julgar se o nôvo de-
vedor que se propõe substituir o primitivo devedor merece a sua confiança. Por isto mesmo que a pessoa do 
devedor não é, nem pode ser indiferente ao credor, é que, somente mediante a sua expressa anuência se pode 
ter por válida a substituição do devedor, ou a assunção por parte de terceiro da dívida contraída por um para 
com outra contratante.”) 
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Também nos casos de assunção de dívida, o terceiro que substitui o devedor primi-

tivo fica vinculado à cláusula compromissória pactuada entre este e o credor, salvo dispo-

sição em contrário que a derrogue. Seria iníqua uma regra que, no silêncio das partes, re-

pudiasse a arbitragem como forma de resolução de conflitos, a prejuízo do credor que 

aceitou a exoneração do devedor primitivo. Mais uma vez, a solução é uniforme no plano 

internacional, sendo expressamente acolhida pelos comentários aos Princípios 

UNIDROIT.187 

 

2.3.3. Circulação da Convenção Arbitral: Cessão da Posição Contratual 

A sucessão convencional nos contratos, ou cessão da posição contratual, liga-se à 

“tutela dos interesses empenhados na circulação económica” e responde a “necessidades 

sociais caracterizadas.”188 Trata-se da entrada de um novo personagem (cessionário) num 

contrato pendente, com a simultânea saída do contraente originário (cedente), mediante 

concordância da outra parte no contrato (cedido). Consiste assim em forma de sucessão 

singular no contrato, e não de novação.189 Ao contrário da cessão de crédito ou assunção de 

dívida, a cessão da posição contratual tem por objeto uma relação unitária—o contrato co-

mo um todo.190 

Entre nós, a cessão da posição contratual, embora sem disciplina específica na lei—

reservada esta às figuras já mencionadas da cessão de crédito e assunção de dívida—, en-

contra respaldo no princípio de liberdade contratual (CC art. 421) e na condizente autoriza-

                                                

187 UNIDROIT, Principles of International Commercial Contracts, art. 9.2.7, p. 331–2 (2010). 
188 Carlos Alberto da Mota Pinto, Cessão da Posição Contratual, p. 94 (reimp. 2003). Segundo ainda o 

mesmo autor, “as hipóteses que a vida nos oferece referem-se, sobretudo, à transmissão das relações contra-
tuais emergentes de contratos de execução continuada ou de execução diferida” (p. 107). 

189 Sobre a distinção entre sucessão e novação, ver Carlos Alberto da Mota Pinto, Cessão da Posição Con-
tratual, p. 180 ss. (reimp. 2003). Em grosseira síntese, pode afirmar-se que, ao contrário da novação, que tor-
na fatos anteriores irrelevantes, a sucessão implica continuidade e portanto o reconhecimento de defesas e di-
reitos preexistentes à entrada do novo contraente (e.g. a contagem de prazo já decorrido antes da sucessão das 
partes contratuais para fins de prescrição e decadência). 

190 Daí falar-se também em “negócio jurídico de transmissão total” ou “negócio jurídico de substituição 
subjetiva nas obrigações jurídicas obrigacionais como todo:” ver Pontes de Miranda, “Cessão de direitos. 
Mora. Cessão de dívida. Contrato. Sociedade mercantil. Doação,” in Doutrinas Essenciais: Obrigações e 
Contratos (RT), vol. 2, 317 ss. (2011). 
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ção de contratos atípicos (CC art. 425).191 A cessão da posição contratual nada mais é, en-

fim, que um contrato que tem outro contrato por objeto, sendo portanto admitida pela or-

dem jurídica. 

A fim de resguardar o interesse do cedido no adimplemento contratual—já que o 

cessionário torna-se também devedor da prestação principal, sendo relevantes suas quali-

dades pessoais e situação econômica—, exige-se, tal como na assunção de dívida, a sua 

concordância como requisito de validade da cessão.192-193 A exigência é expressa naquelas 

legislações que cuidam especificamente da figura da cessão do contrato (por exemplo: Itá-

lia: c.c. art. 1406; Portugal: CC art. 424 ss.; UNIDROIT art. 9.3.3). Havendo aceitação 

como pressuposto da validade da cessão do contrato, não há razão, portanto, para conside-

rar que a cláusula compromissória, que agora tem por referência o cessionário, não conti-

nuaria a vincular também o cedido. 

Outra distinção importante é que, na sucessão contratual, ao contrário da novação, 

se impõe o princípio da liberdade de forma. Em outras palavras, o negócio jurídico de ces-

são não precisa atender, necessariamente, aos requisitos impostos ao contrato cedido. Pelo 

contrário, é predominante o entendimento de que o negócio jurídico de cessão atende aos 

                                                

191 STJ, REsp 1036530/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, 
Quarta Turma, julgado em 25/03/2014, DJe 15/08/2014 (“A cessão de posição contratual é figura admitida 
pelo ordenamento jurídico, mormente ante o disposto nos arts. 421 e 425 do CC, consubstanciada na trans-
missão de obrigações em que uma das partes de um contrato (cedente) vê-se substituída por terceiro (cessio-
nário), o qual assume integralmente o conjunto de direitos e deveres, faculdades, poderes, ônus e sujeições 
originariamente pertencentes àquele contratante original; sendo certa, portanto, a existência de dois negócios 
jurídicos distintos: (i) o contrato-base, em que se insere a posição a ser transferida; e (ii) o contrato-
instrumento, o qual veicula a transferência propriamente dita.”) 

192 Nos contratos em que tais qualidades são irrelevantes, no entanto, a concordância dos cedidos é dispen-
sada. Tome-se por exemplo a sociedade por ações, marcada pela responsabilidade limitada dos acionistas, em 
que a venda de participação acionária—equivalente à cessão da posição no contrato plurilateral—não afeta, 
via de regra, os interesses dos demais acionistas. Ver, nesse sentido, Francesco Galgano, Le obbligazioni in 
generale, p. 134 (2 ed. 2011). O ponto é importante para reforçar a vinculação de todos os acionistas à cláu-
sula compromissória estatutária, i.e., tanto os acionistas ao tempo da deliberação que aprovou a inserção da 
cláusula quanto aqueles que ingressarem ulteriormente na sociedade por meio da aquisição ações no merca-
do. Sobre o tema, ver, infra, 2.5. 

193 A concordância do cedido pode ser anterior, concomitante, ou até mesmo ulterior—e inclusive de forma 
tácita—à cessão do contrato. Luis Renato Ferreira da Silva, “Cessão de posição contratual,” in Teoria Geral 
dos Contratos (Lotufo & Nani eds.), p. 402 (2011) (dando como exemplos, respectivamente: a autorização 
prévia de traspasso de compromisso de compra e venda; a concordância prestada por interveniente-anuente, 
simultânea à cessão do contrato; e do locador que, tomando ciência de cessão, decide continuar a relação lo-
catícia passando a cobrar aluguéis do novo inquilino). A possibilidade de consentimento prévio é admitida 
também pelos Princípios UNIDROIT—art. 9.3.4. 
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seus próprios requisitos de forma, de acordo com o tipo que assume.194 Daí serem descabi-

das eventuais objeções de que a forma solene da cláusula compromissória, a exigir sua ce-

lebração por escrito (LArb art. 4˚), configuraria óbice à vinculação do cessionário à arbi-

tragem. 

Doutrina e jurisprudência são, mundo afora, praticamente uníssonas ao reconhecer 

que, havendo sucessão no contrato, a cláusula compromissória vincula tanto o cedido 

quanto o cessionário da posição contratual.195 Nesse sentido, Carlos Alberto da Mota Pinto 

afirma que “[a] cláusula compromissória inserta no contrato cedido continua a vincular o 

cedido e o cessionário. . . . Ora, parece que os sujeitos subentrados na relação contratual 

cedida estão vinculados pela referida cláusula contratual. Constituindo ela, na verdade, um 

dos elementos do contrato, tendente a facilitar, com intervenção de peritos, a solução de li-

tígios sobre qualidades contratuais das mercadorias, é razoável que se estenda, por identi-

dade de motivos, se não se dispôs diversamente, às diversas transferências, mesmo que cir-

cunscritas a uma parte apenas do negócio; o mesmo valerá, para os restantes contratos 

processuais, concluídos em vista dum processo futuro, antes do seu início, salvo se do con-

teúdo destes resulta o seu carácter pessoal.”196 

A vinculação, em tais casos, dispensa qualquer anuência específica do cessionário. 

A esta conclusão, tratando embora de cláusula de eleição de foro (atributiva de jurisdição) 

em conhecimento de transporte, chegou a Corte de Justiça da União Europeia: sucedendo o 

terceiro nos direitos e obrigações da parte sucedida, ele está vinculado à cláusula. Em tal 

caso, “não há que verificar o consentimento do terceiro quanto à cláusula atributiva de ju-

risdição inserida no contrato inicial.”197 A orientação, por igualdade de razões, deve repu-

tar-se válida para a hipótese em que o contrato contenha cláusula compromissória. Nesse 

                                                

194 Carlos Alberto da Mota Pinto, Cessão da Posição Contratual, p. 185–6 (reimp. 2003). Contra, , a meu 
ver confundindo cessão da posição contratual e novação, Luis Renato Ferreira da Silva, “Cessão de posição 
contratual,” in Teoria Geral dos Contratos (Lotufo & Nani eds.), p. 405 (2011) (entendendo, que a “cessão, 
por ser uma continuidade de um negócio já adotado, deverá seguir a forma do contrato cedido”). 

195 Francesco P. Luiso, Diritto Processuale Civile, vol. 5, p. 95 (6 ed. 2011). 
196 Carlos Alberto da Mota Pinto, Cessão da Posição Contratual, p. 187–8 (reimp. 2003). 
197 Coreck Maritime GmbH v Handelsveem BV et al., Case No. C-387/98, [2000] ECR I-9337, esp. ¶¶22–

27 (esclarecendo que “uma cláusula atributiva de jurisdição, que foi acordada entre um transportador e um 
carregador e que foi inserida num conhecimento de carga, produz os seus efeitos no que toca ao terceiro por-
tador do conhecimento de carga desde que, ao adquirir este último, suceda nos direitos e obrigações do carre-
gador por força do direito nacional aplicável. Se tal não for o caso, há que verificar o seu consentimento à re-
ferida cláusula à luz das exigências do artigo 17.°, primeiro parágrafo, da convenção”). 
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sentido, aliás, é a decisão proferida pelo Supremo Tribunal de Justiça de Portugal: “Tendo 

havido entre os contratantes iniciais convenção de arbitragem, parece-nos claro, face aos 

próprios contornos da figura da cessão [da posição contractual], que o cessionário fica vin-

culado nos mesmos termos em que o cedente o estava.”198	  Refletindo a uniformidade de po-

sições, nos comentários aos Princípios UNIDROIT sobre Contratos Internacionais, 

art. 9.3.6. (versando defesas e direito à compensação), o exemplo dado enfoca justamente a 

invocação de cláusula compromissória pelo cessionário: “2. Airline A has a contract with 

catering company X. A transfers the operation of its flights to certain destinations to airline 

B. With X’s consent, the catering contract is assigned by A to B. Litigation later arises, and 

X sues B before a court at its place of business. As a procedural defence B may successful-

ly invoke that the assigned contract includes an arbitration clause.”199 

2.4. Nomeação, Subrrogação e Sucessão por Força de Lei 

Também nos casos de nomeação do contraente, subrrogação e sucessão legal o no-

vo personagem—i.e. aquele que é nomeado, se subrroga nos direitos de outrem ou sucede, 

por força de lei, outro sujeito de direitos—fica vinculado à cláusula compromissória pactu-

ada pelos contraentes originários. A ideia básica por trás desse raciocínio é a de que a cláu-

sula compromissória, enquanto pacto de natureza instrumental à situação substantiva sub-

jacente, delineia em alguma medida os próprios contornos dos direitos e deveres das partes 

e, assim, impõe-se a qualquer parte que venha a ser, ainda que apenas em estado de asser-

ção—isto é, segundo as alegações formuladas nos atos postulatórios—, titular de tais direi-

tos e deveres.200 

2.4.1. Contrato com Pessoa a Declarar 

Nesta modalidade contratual (CC arts. 467 et seq), o contratante originário tem o 

direito (potestativo ou formativo) de nomear, dentro de certo prazo, pessoa que passará a 
                                                

198 Supremo Tribunal de Justiça (Portugal), 2ª Seção, Processo No. 3539/08.6TVLSB.LL.S1, 9 Ago. 2011, 
¶11. 

199 UNIDROIT, Principles of International Commercial Contracts, art. 9.1.13, p. 316 (2010). 
200 Société Taurus Films v. Les Films du Jeudi, Cour de Cassation (1 Ch. civile), 8 February 2000, Rev. 

Arb., 2000, 280 ss. (« La clause d'arbitrage international s'impose à toute partie venant aux droits de l’un des 
contractants. Une cour d'appel, après avoir jugé qu'une société s'était substitué deux autres sociétés dans sa 
fonction de mandataire, en a exactement déduit que la convention d'arbitrage stipulée dans le mandat devait 
recevoir application à l'égard des mandataires substitués. ») 
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ocupar sua posição no contrato—pro amico eligendo ou pro amico electo. O nomeado as-

sume retroativamente os direitos e obrigações do nomeante, substituindo-o no contrato, tal 

como se fosse a parte originária.201 Ou seja, o nomeado ingressa, ex tunc, em lugar da parte 

originária. A rigor, inexiste aqui exceção ao princípio da relatividade dos contratos: “ou se 

dá uma nomeação válida e o contrato é havido como celebrado pelo nomeado, não tendo 

efeito quanto ao estipulante originário; ou não ocorre uma nomeação eficaz e, então, trata-

se de um contrato em nome próprio, cujos efeitos se produzem na pessoa do estipulan-

te”.202 

Assim sendo, o nomeado estará vinculado à cláusula compromissória pactuada no 

contrato. Ao assumir, com efeitos ex tunc, a posição contratual daquele que o nomeou, es-

tará jungido a todos os termos contratuais, incluindo a convenção de arbitragem. Pode ha-

ver casos, no entanto, em que o ingresso do novo personagem, por expressa disposição das 

partes ou diante das características ínsitas do negócio, não ocasiona a extromissão do con-

traente originário ou a exclusão de sua responsabilidade. Em tal caso, há a adição de nova 

parte, sem que se substitua a parte originária, desnaturando-se o esquema do contrato com 

pessoa a nomear.203 

2.4.2. Subrrogação 

Tal como na nomeação contratual, também por meio de subrrogação, aquele que se 

introduz na situação substancial antes titularizada por outrem torna-se parte, para todos os 

efeitos, de eventual convenção de arbitragem que vigorasse entre as partes originárias. Em 

                                                

201 Paulo Lôbo, Direito civil: Contratos, n. 7.4, p. 150 (2011) (“O contratante substituto, nomeado pelo 
contratante originário, assumirá retroativamente os direitos e obrigações do substituído desde a celebração do 
contrato, como se desta tivesse participado”.) Também nesse sentido, M. J. de Almeida Costa, Direito das 
Obrigações, n. 30.2.2, p. 240 (4 ed. 1984); J. M. Antunes Varela, Das obrigações em geral6, vol. 2, n. 106, 
p. 398 (6 ed. 1995). 

202 M. J. de Almeida Costa, Direito das obrigações, n. 30.2.2, p. 241 (4 ed. 1984). No mesmo sentido, J. M. 
Antunes Varela, Das obrigações em geral, vol. 2, n. 104, p. 395 (6 ed. 1995). 

203 Parece-me ser esta a hipótese vislumbrada por Giorgio de Nova, “I terzi e la convenzione arbitrale,” Riv. 
arb., 2012, 771 ss., p. 779–80 (conclamando cautela na identificação de um arranjo concreto como um con-
trato com pessoa a declarar, com exoneração do contraente originário; o exemplo dado pelo autor é o de um 
contrato para a cessão de participação acionária (sale and purchase agreement—“SPA”) em que a sociedade 
compradora se reserva o direito de indicar, na fase de closing, uma controlada criada especificamente para 
adquirir as ações da vendedora, estipulando, no entanto, que remanesce obrigada pelo pagamento e, presumi-
damente, pela cláusula compromissória contida no SPA). 
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outras palavras, tal sujeito está vinculado pela cláusula e dela pode valer-se diante da con-

traparte originária. 

As hipóteses práticas proeminentes deste tipo de situação relacionam-se com a in-

dústria de seguros. O segurador que pague indenização ao segurado por dano ao interesse 

garantido, como é sabido, subrroga-se nos direitos deste. Trata-se de norma expressa no di-

reito brasileiro: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respec-

tivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano” (CC art. 

786). Ressalte-se, na linguagem da lei, que a subrrogação ocorre “nos direitos e ações,” a 

indicar que também os remédios de natureza processual são “transferidos,” e vinculam, as-

sim, o segurador. 

Mediante a subrrogação nos direitos do segurado, o segurador torna-se portanto 

parte de eventual cláusula compromissória que alcance a relação jurídica daquele com o 

causador do dano. No mais das vezes, tal relação será um contrato e a apólice terá por ob-

jeto justamente garantir interesse do segurado contra os riscos da inexecução contratual. 

Não se pode descartar, no entanto, que a cláusula compromissória tenha por escopo outros 

direitos patrimoniais disponíveis e, assim, que o ilícito gerador do dano seja extracontratu-

al—submetendo-se à arbitragem, dessa forma, pretensão indenizatória de natureza aquilia-

na. 

Diante disso, o segurador deverá iniciar arbitragem contra o causador do dano para 

dele reaver aquilo que pagou ao segurado. A solução é acolhida, dentre outros sistemas, na 

França,204 Suíça205 e nos Estados Unidos,206 salientando-se que o segurador “stands in the 

shoes” do segurado, inclusive no que tange aos remédios processuais disponíveis—dentre 

eles, a via arbitral—contra o causador do dano. Deve ressalvar-se, todavia, a situação pato-

lógica em que o segurado, após receber indenização do segurador, venha a celebrar com-

promisso arbitral com o causador do dano. Tendo sido paga a indenização e, assim, reali-

                                                

204 Société Casco Nobel France v. Sico inc. et Kansa, Cour d’appel de Paris (1Ch. suppl.), 13 Nov. 1992, 
Rev. Arb., 1993, 632 ss. (« Par l'effet translatif de la subrogation d'une compagnie d'assurances dans les 
droits et actions de son assuré, la clause compromissoire est transmise à l'assureur avec la créance et les 
droits de l'assuré dont elle constitue une modalité. ») Ver, ainda, Fouchard, Gaillard & Goldman, Internatio-
nal Commercial Arbitration, § 714, p. 429-30 (1999). 

205 J.-F. Poudret & S. Besson, Comparative Law of International Arbitration, § 289, p. 251 (2007). 
206 Am. Bureau of Shipping v. Tencara Shipyard S.P.A., 170 F.3d 349, 353 (2d Cir. 1999) (“an insurer-

subrogee stands in the shoes of its insured.”). 
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zada já a subrrogação, o segurador não fica vinculado à estipulação celebrada inter alios 

em momento ulterior. Primeiro, porque sequer teria legitimidade para celebrar a convenção 

de arbitragem, na forma de um compromisso, o segurado que já foi indenizado. Segundo, e 

coerentemente com essa premissa, porque “[é] ineficaz qualquer ato do segurado que di-

minua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos [e ações que competirem ao segu-

rado contra o autor do dano” (CC art. 786, § 2˚). Ou seja, uma vez paga a indenização, e 

sem que tenha havido até então convenção de arbitragem, somente o titular da situação 

substancial—o segurador subrrogado—poderá dispor dos “direitos e ações” dela decorren-

tes. 

Analogamente, alguns sistemas reconhecem, sob determinadas circunstâncias—e.g. 

a insolvência do segurado—, a possibilidade de a vítima acionar diretamente a seguradora 

(em seguro de responsabilidade) para obter o ressarcimento do dano.207 Admitida tal ação 

direta, a vítima subrroga-se também nos direitos e deveres contratuais do segurado—pois a 

apólice é a causa de pedir que embasa a sua pretensão—, dentre eles a obrigação de recor-

rer à arbitragem para solucionar conflitos. Alegando pretensão com base no contrato inter 

alios, encontra-se o terceiro obrigado, tal como o segurado, a demandar a seguradora na 

via arbitral, ainda que os árbitros entendam, ao fim do processo, ser inexistente ou impro-

cedente a “ação direta.”208  

                                                

207 James M. Hosking, “The Third Party Non-Signatory's Ability to Compel International Commercial Ar-
bitration: Doing Justice Without Destroying Consent,” 4 Pepp. Disp. Resol. L.J. 469, p. 503 (2003-2004) 
(comentando o direito inglês: “certain statutes grant rights analogous to subrogation. The most important is 
the Third Parties (Rights Against Insurers) Act 1930, permitting a third party to bring a claim directly against 
an insurer who, for example, refuses to pay out on a claim in certain specified circumstances, e.g. insolvency. 
It is clear that in doing so, the Act ‘transfers to the plaintiffs not the claim but the contractual rights of the in-
sured’ subject to any arbitration clause contained in the policy, i.e. it is subrogated thereto”—citações 
omitidas.) 

208 Aasma v. Am. S.S. Owners Mut. Prot. and Indem. Ass'n, Inc., 95 F.3d 400 (6th Cir. 1996) (decidindo que 
a pretensão indenizatória de marinheiros contra as seguradoras de seu antigo empregador, já falido, baseava-
se no contrato entre este e aquelas, estando sujeita, portanto, à cláusula compromissória contida na apólice 
que previa arbitragem na Inglaterra). A demanda arbitral foi julgada improcedente, decidindo os árbitros que, 
sem efetivo desembolso por parte do segurado, inexistia obrigação a cargo das seguradora. O laudo arbitral, 
que condenara os requerentes às custas e despesas da arbitragem, foi reconhecido e executado nos Estados 
Unidos. Ver, a esse respeito, Aasma v. American Ss Owners Mut. Protection, 238 F. Supp. 2d 918 (N.D. Ohio 
2003) (homologando o laudo arbitral). 

Ainda que por meio de duas decisões isoladas o Fifth Circuit tenha se manifestado inicialmente em sentido 
contrário, tais decisões não configuram precedentes no direito norte-americano. Ver Matter of Talbott Big 
Foot, Inc., 887 F.2d 611 (5th Cir. 1989) (decidindo que, à luz de lei permitindo ação direta da vítima contra a 
seguradora em alguns casos, a cláusula compromissória contida na apólice, que teria efeito análogo ao de 
uma cláusula proibitiva de ação direta, seria ineficaz) e Zimmerman v. Int'l Companies & Consulting, Inc., 
107 F.3d 344 (5th Cir. 1997) (no mesmo sentido). Tanto Big Foot quanto Zimmerman foram tidas como su-
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No direito brasileiro, persistem dúvidas quanto aos contornos exatos da relação 

existente entre a vítima e a seguradora de responsabilidade civil, pois os pronunciamentos 

sobre o assunto são por vezes difíceis de conciliar. Por um lado, o Superior Tribunal de 

Justiça recentemente decidiu, em recurso especial representativo da controvérsia, que o se-

gurador-denunciado pode ser condenado solidariamente com o segurado-denunciante, nos 

limites da apólice. O acórdão fundamentou o resultado, em parte, na suposta qualidade de 

litisconsorte (e não assistente) do denunciado, bem como em considerações de efetividade 

processual e praticidade.209 Por outro lado, o mesmo Tribunal rejeitou, em acórdão ulterior, 

que a vítima possa desde logo ajuizar ação diretamente contra o segurador.210 Neste julga-

do, também sujeito a afetação como precedente, argumentou o Tribunal que a obrigação da 

seguradora pressupõe prévia condenação do segurado e que esta, sob pena de violar o de-

                                                                                                                                              

peradas à luz de jurisprudência superveniente da Suprema Corte dos Estados Unidos (Arthur Andersen LLP 
v. Carlisle, 556 U.S. 624 (2009) (reconhecendo a vinculação de não-signatários à arbitragem com base, inter 
alia, em teorias contratuais de terceiros beneficiários e afins). O Fifth Circuit afirmou explicitamente o over-
ruling em Todd v. Steamship Mut. Underwriting Ass'n (Bermuda) Ltd., 601 F.3d 329 (5th Cir. 2010) (reenvi-
ando o caso ao juiz de primeiro grau para a análise do alcance da cláusula compromissória contida na apólice 
e exame de sua compatibilidade com o direito da vítima de propor ação direta). Em juízo de reenvio, afir-
mou-se a vinculação da vítima à cláusula compromissória contida na apólice de seguro: Todd v. Steamship 
Mut. Underwriting Ass'n, Ltd., No. CIV.A. 08-1195, 2011 WL 1226464 (E.D. La. Mar. 28, 2011) (esclare-
cendo que a “ação direta” não configura uma causa de pedir autônoma, mas sim subrrogação nos direitos do 
segurado, e aplicando ao caso a doutrina de estoppel para impedir que a vítima venha a repudiar a cláusula 
compromissória quando invoca o próprio contrato para embasar sua pretensão). 

209 STJ, REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
08/02/2012, DJe 20/04/2012 (“Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora 
denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, 
nos limites contratados na apólice”.) 

210 STJ, REsp 962.230/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
08/02/2012, DJe 20/04/2012 (“1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Descabe ação do terceiro prejudicado 
ajuizada direta e exclusivamente em face da Seguradora do apontado causador do dano. 1.2. No seguro de 
responsabilidade civil facultativo a obrigação da Seguradora de ressarcir danos sofridos por terceiros pressu-
põe a responsabilidade civil do segurado, a qual, de regra, não poderá ser reconhecida em demanda na qual 
este não interveio, sob pena de vulneração do devido processo legal e da ampla defesa. 2. Recurso especial 
não provido.” 
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vido processo legal, só pode ser obtida em processo no qual ele figurou como parte.211 

Harmonizar os dois precedentes é tarefa difícil.212 

Seja qual for a posição ao fim adotada, no entanto, a admitir-se essa espécie de 

“subrrogação” invertida, em que a vítima se vale da apólice inter alios para demandar a se-

guradora,213 isolada ou conjuntamente com o segurado, ela estará vinculada a eventual con-

venção de arbitragem. 

Por outro lado, se a vítima demandar judicialmente o segurado, este não poderá de-

duzir ação de regresso contra a seguradora, no próprio processo, quando a apólice contiver 

cláusula compromissória. A simples conexão entre demandas (indenizatória e regressiva) 

não paralisa a eficácia da convenção de arbitragem e não exclui a competência dos árbi-

tros, tal como prevê, com clareza, o direito italiano (c.p.c. art. 819-ter214). Como será discu-

tido adiante (3.2.7.5) no entanto, em algumas hipóteses, é possível que o segurado sim-

plesmente comunique à seguradora a existência da lide, possibilitando sua intervenção 

como assistente e sujeitando-a aos efeitos de intervenção, sem deduzir, ao mesmo tempo, 

ação regressiva. 

                                                

211 O argumento citado não convence, pois inexiste violação alguma ao devido processo legal. A sentença 
proferida entre a vítima e a seguradora produzirá efeitos apenas entre estas partes. O segurado que remanesça 
estranho ao processo é terceiro e, portanto, não está vinculado ao julgado. Como a imaginada violação da 
ampla defesa só pode referir-se ao segurado preterido, inexiste qualquer prejuízo, cabendo à seguradora, no 
caso, chamar o segurado ao processo para resguardar-se do risco de dupla sucumbência. Em outras palavras, 
o sujeito cuja “ampla defesa” seria cerceada não será atingido pelos efeitos do juízo, sendo incompreensível a 
invocação desse argumento como óbice à ação direta contra a seguradora; esta última terá exercido o seu di-
reito ao contraditório e, portanto, nenhuma violação do devido processo legal terá havido. 

212 Se a vítima não pode ajuizar ação direta contra a seguradora, considerando-se esta parte ilegítima no 
processo, dever-se-ia, por coerência, refutar também a possibilidade de sua condenação solidária quando o 
segurado lhe denunciar a lide. A afirmar-se a solução contrária—e portanto levar ambos os acórdãos do Su-
perior Tribunal de Justiça às suas lógicas consequências—, ter-se-ia de admitir que a denunciação, enquanto 
manifestação do direito de regresso do segurado contra a seguradora, operaria uma transmudação da situação 
substantiva da própria vítima, criando entre ela e a seguradora uma relação que antes inexistia. O processo e, 
mais especificamente uma forma de intervenção coata de terceiros, estaria portanto a criar relações jurídicas 
no plano material, fazendo nascer, no curso do juízo, uma “ação direta,” algo que não se coaduna com a sua 
função instrumental. 

213 Nesse sentido, contra a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Theodoro Jr., “Novi-
dades no campo da intervenção de terceiros no processo civil: a denunciação da lide per saltum (ação direta) 
e o chamamento ao processo da seguradora na ação de responsabilidade civil,” Revista Magister de Direito 
Civil e Processual Civil, vol. 1 (jul./ago. 2004) (sustentando a possibilidade de ação direta e, ademais, que a 
modalidade interventiva seria então o chamamento ao processo, e não a denunciação da lide, pois não se tra-
taria de ação regressiva, mas de obrigação solidária) [também disponível em: 
http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/ 1235067126174218181901.pdf]. 

214 “La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla 
connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. . . .” 
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Outro exemplo corriqueiro de subrrogação é o do fiador que, pagando a dívida, 

subrroga-se nos direitos do credor (CC art. 283), podendo cobrar do afiançado a dívida pa-

ga (ou dos outros fiadores a respectiva quota). Também nesse caso, o fiador está vinculado 

a eventual cláusula compromissória contida no contrato celebrado entre o credor e o deve-

dor afiançado (ou os outros fiadores) se quiser exercer seu direito ao reembolso. Ou seja, 

ainda que a fiança, em si, não contenha convenção de arbitragem—e o fiador seja portanto 

condenado ao final de processo judicial—, o fiador, uma vez subrrogado nos direitos do 

credor pelo pagamento, deve promover demanda arbitral contra o devedor afiançado se o 

contrato principal contiver cláusula compromissória. 

2.4.3. Sucessão Universal 

O successor universal—seja de pessoa física, seja de pessoa jurídica—assume os 

direitos e obrigações, bem como a postura processual, da pessoa falecida ou ente extinto.215 

Inclui-se no objeto da sucessão também o feixe de posições jurídicas ativas e passivas liga-

das à convenção de arbitragem e o ao processo arbitral. 

Os efeitos da sucessão de pessoa física variam segundo o momento em que se reali-

za. Ocorrendo a morte do contraente antes de surgida a lide, a convenção de arbitragem 

pode, salvo disposição em contrário, ser executada em favor ou contra os sucessores do de 

cujus, que a ela ficam vinculados.216 Falecendo a parte no curso do processo arbitral, ela é 

sucedida pelo espólio (CPC art. 43). Deve aplicar-se, por analogia, em tais casos, a possibi-

lidade de suspensão do processo a fim de que se possa regularizar a situação (CPC art. 265, 

I e § 1˚). Por fim, é sabido que a sentença arbitral produz efeitos “entre as partes e seus su-

cessores” (LArb art. 31), de modo que, falecendo a parte após o decurso do processo, esta-

rão os sucessores jungidos à coisa julgada. 

Serão mais comuns na arbitragem as hipóteses de sucessão de pessoa jurídica. A 

pessoa jurídica extingue-se, afora os casos de sua liquidação, “pela incorporação ou fusão, 

e pela cisão com versão de todo o patrimônio em outras sociedades” (LSA art. 219, II). Em 

todos esses casos, a sociedade que sucede o ente extinto passa a ser titular de seus direitos 
                                                

215 Comoglio, Ferri & Taruffo, Lezioni sul processo civile, vol. 1, p. 337 (5 ed. 2011) 
216 Ver, nesse sentido, dispositivo expresso da legislação inglesa: 1996 Arbitration Act s. 8(1): “Unless oth-

erwise agreed by the parties, an arbitration agreement is not discharged by the death of a party and may be 
enforced by or against the personal representatives of that party.” 
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e obrigações (LSA arts. 227, 228 e 229, § 1º; CC arts. 1116 e 1119). Dessa forma, a incor-

poradora, a sociedade que resulta da fusão, bem como a sociedade cindida para a qual se 

verteu todo217 (ou a parte relevante) do patrimônio continuam obrigadas por convenções de 

arbitragem celebradas pelas suas antecessoras. Também quando houver transformação 

(LSA art. 220), a fortiori, a sociedade, que passa então apenas a ostentar um novo tipo, 

persiste vinculada pelos contratos anteriores e, nessa medida, por eventual convenção de 

arbitragem. A transformação, com efeito, “não modificará nem prejudicará, em qualquer 

caso, os direitos dos credores” (CC art. 1115), incluído, aí, o direito de submeter litígios à 

arbitragem. 

2.5. Vinculação à Convenção de Arbitragem no Âmbito de Entes Associa-

tivos: Em Especial, a Cláusula Compromissória Estatutária 

Com a reforma de 2001, a Lei das Sociedades por Ações passou a prever explici-

tamente a possibilidade de o “estatuto da sociedade... estabelecer que as divergências entre 

os acionistas e a companhia, ou entre os acionistas controladores e os acionistas minoritá-

rios, poderão ser solucionadas mediante arbitragem, nos termos em que especificar” 

(art. 109, § 3˚). 

Iniciou-se então, em nossa doutrina, intenso debate acerca da legitimidade da cláu-

sula compromissória estatutária e, em geral, do uso da arbitragem no direito societário. 

Em especial, interessa perquirir sobre o alcance subjetivo da cláusula, ou seja, se esta pode 

vincular acionistas que ingressam após a sua adoção, acionistas dissidentes, ausentes ou 

sem direito a voto, bem como administradores, afastando, quanto a eles, a jurisdição do 

Poder Judiciário. Uma tomada de posição quanto ao tema depende do equacionamento de 

diversos fatores, sobretudo da tensão verificada entre o princípio majoritário nas delibera-

ções societárias, de um lado, e o fundamento consensual da arbitragem, com a renúncia do 

acesso legalmente garantido à justiça pública, de outro. A discussão ganha especial relevo 

no âmbito do mercado de capitais, em que, afora a livre circulação das ações (que se traduz 

na alteração constante do quadro societário), a via arbitral é hoje vista como uma regra es-

                                                

217 Sendo várias as sociedades que sucedem, no todo, a companhia cindida, os credores poderão—salvo es-
tipulação em contrário no ato de cisão, sujeita a oposição—demandá-las solidariamente (LSA art. 233 e par.). 
Nesse caso, de qualquer maneira, as sociedades obrigadas estarão igualmente vinculadas à convenção de ar-
bitragem porventura celebrada entre a companhia extinta e os credores. 
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sencial para a governança corporativa, representada pela adesão a segmentos especiais de 

listagem, notadamente o Novo Mercado da BM&FBovespa. 

2.5.1. Cláusula Compromissória Estatutária: art. 109, § 3˚, da LSA 

As partes de um litígio empresarial enfrentam desafios bem conhecidos quando 

submetem uma pretensão ao Poder Judiciário brasileiro. O processo estatal é contaminado 

não somente pelo problema universal da sua lentidão, mas também pela deficiência relaci-

onada com a usual falta de expertise dos julgadores na matéria, sobretudo diante da escas-

sez de varas e câmaras especializadas em litígios societários.218 Da relativa especialidade 

do processo societário decorre a exigência correlata de especialização dos julgadores.219 

Por isso, sendo no direito brasileiro inviável submeter de maneira eficaz um litígio 

a um tribunal estatal estrangeiro como alternativa ao Judiciário local (CPC art. 88, II),220 a 

arbitragem tem sido vista por muitos como uma espécie de panaceia para a solução de con-

                                                

218 No levantamento feito pelo Banco Mundial intitulado Doing Business, o Brasil aparece como o 116˚ pa-
ís, dentre 185 nações, no quesito “execução de contratos” (enforcing contracts), que leva em conta sobretudo 
a possibilidade de fazer cumprir obrigações contratuais judicialmente, revelando assim a notória deficiência 
do nosso Poder Judiciário para a solução de conflitos empresariais. Disponível em: 
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/enforcing-contracts. 

Deve aplaudir-se, por isso, a criação da Câmara Reservada de Direito Empresarial no âmbito do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, com competência para conhecer dos recursos oriundos de “ações principais, acessó-
rias e conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts. 966 a 1195) e da 
lei n.˚ 6.404/76 (Sociedades Anônimas), bem como a propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas 
especialmente na Lei nº 9.279/96, e a franquia (Lei nº 8.955/94)” (Resolução TJSP 538/2011). Sobre a cria-
ção da Câmara Reservada, ver Carlo de Lima Verona & Paulo Macedo Garcia Neto, “A Câmara Reservada 
de Direito Empresarial e a Arbitragem,” Revista Brasileira de Arbitragem, 2012, vol. 33, 215 ss. Ainda que 
existam varas e câmaras julgadoras especializadas, no entanto, é certo que a formação dos juízes e o método 
de sua seleção para ingresso na carreira refletem uma escolha de nosso sistema por generalistas, e não por 
profissionais especializados em determinados ramos do direito e dos negócios. 

219 Sobre a especialidade do processo societário, ver Flávio Yarshell & Guilherme Setoguti Pereira, na 
apresentação à obra coletiva intitulada Processo Societário (2012). 

220 O direito brasileiro não reconhece, por exemplo, a exclusão da jurisdição brasileira concorrente por 
meio de cláusula de eleição de foro estrangeiro. Ver STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1159796/PE, Rel. Ministra 
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 25/03/2011 (“1. A cláusula de 
eleição de foro estrangeiro não afasta a competência internacional concorrente da autoridade brasileira, nas 
hipóteses em que a obrigação deva ser cumprida no Brasil (art. 88, II, do CPC). Precedentes.”) 

O recurso a cortes estrangeiras (extraterritorial litigation) já foi suscitado pela doutrina como alternativa 
para litigantes situados em países com um Judiciário reputado inadequado para decidir conflitos empresariais. 
Ver, e.g., Jens Dammann & Henry Hansmann, Globalizing Commercial Litigation, 94 Cornell L. Rev. 1, 31–
39 (2009) (defendendo a extraterritorial litigation em tribunais estatais como uma alternativa em geral supe-
rior à arbitragem). A Commercial Division da High Court inglesa, por exemplo, é um conhecido foro eleito 
por partes estrangeiras para resolverem conflitos privados, sendo vistos como altamente lucrativos os negó-
cios relacionados com esta litigation “importada.” 
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flitos societários, sobretudo quando envolvidas, de alguma forma, partes estrangeiras. É 

lugar-comum salientar a relativa rapidez, a flexibilidade procedimental, o sigilo e, sobretu-

do, o conhecimento específico dos árbitros como vantagens inerentes ao juízo arbitral. 

Impulsionado por essas considerações, o legislador—por meio da lei 

n. 10.303/2001—introduziu, na Lei das Sociedades por Ações, o § 3˚ ao art. 109, assim re-

digido: “O estatuto da sociedade pode estabelecer que as divergências entre os acionistas e 

a companhia, ou entre os acionistas controladores e os acionistas minoritários, poderão ser 

solucionadas mediante arbitragem, nos termos em que especificar”.221 Permite-se assim a 

arbitragem de controvérsias que tenham a própria relação societária por objeto—incluídas 

aqui as demandas que questionem a validade de deliberações—, ou que digam respeito a 

direitos que tenham aquela relação como fundamento (causa de pedir). O alcance objetivo 

da cláusula compromissória inclui assim litígios de dissolução parcial, exclusão de sócios e 

apuração de haveres,222 bem como sobre contribuição para o capital social e acesso a in-

formações,223 pois todas estas situações versam direitos disponíveis e capazes de transação. 

A arbitragem como forma para resolução de conflitos societários ganhou impulso 

relevantíssimo no âmbito do mercado de capitais. Ao engendrar o Novo Mercado—uma 

solução contratual para atrair maior volume de investimentos à Bolsa, por meio da adesão 

voluntária de companhias a parâmetros mais rigorosos de governança corporativa, com o 

intuito de oferecer melhor proteção aos investidores224—a BM&FBovespa previu a arbi-

                                                

221 A redação, consoante aponta a doutrina, é flagrantemente imperfeita: em verdade, a cláusula compro-
missória não institui uma mera faculdade de arbitrar os conflitos, tal como sugere o uso do verbo “poderão” 
pelo dispositivo legal; a cláusula compromissória, como é sabido, obriga as partes signatárias, que deverão 
valer-se da via arbitral para a resolução de litígios. Ver, nesse sentido, Carlos Alberto Carmona, Arbitragem e 
Processo, p. 110 (3 ed. 2009). 

222 Luis Felipe Spinelli, A exclusão de sócio por falta grave na sociedade limitada: fundamentos, pressu-
postos e consequências, p. 31, nota 33 (2014). No direito norte-americano, com relação às sociedades anôni-
mas fechadas, entende-se também em geral que uma cláusula compromissória vertida em linguagem ampla 
em acordo de acionistas ou estatuto abrange todas as disputas ligadas à vida societária. Ver Martin Domke, 1 
Domke on Commercial Arbitration, § 16:4 (descrevendo várias hipóteses, arrolando a respectiva jurisprudên-
cia e concluindo que: “Arbitration can now be used as a dispute resolution mechanism for virtually any issue 
faced by a closed corporation, including disputes regarding stock valuation and appraisal, allegations of 
breach of contract, mismanagement, misrepresentation, wrongful discharge, and breach of fiduciary duty.”) 

223 Christian Duve, “Arbitration of Corporate Law Disputes in Germany,” in Arbitration in Germany: The 
Model Law in Practice, p. 980–82 (Böckstiegel et al. eds. 2007). 

224 Sobre a clara insuficiência de proteção aos investidores no Brasil, com o consequente subdesenvolvi-
mento de nosso mercado de capitais, ver T. Nenova, The value of corporate voting rights and control: a 
cross-country analysis, 68 Journal of Financial Economics 325 (2003); A. Dyck & L. Zingales, Private bene-
fits of control: an international comparison, 59 Journal of Finance 537 (2004) (ambos sublinhando o alto va-
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tragem societária como condição obrigatória de ingresso nesse segmento (assim como para 

os segmentos Bovespa Mais e Nível 2).225 Assim dispõe, com efeito, a Seção XIII do Re-

gulamento do Novo Mercado: “13.1 Arbitragem. A BM&FBOVESPA, a Companhia, o 

Acionista Controlador, os demais acionistas da Companhia, os Administradores e os mem-

bros do conselho fiscal da Companhia comprometem-se a resolver toda e qualquer disputa 

ou controvérsia relacionada com ou oriunda deste Regulamento de Listagem, do Contrato 

de Participação no Novo Mercado, do Regulamento de Sanções, das Cláusulas Compro-

missórias, em especial, quanto à sua aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e 

seus efeitos, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem, nos termos do seu 

Regulamento de Arbitragem.” Ademais, a adoção de cláusula compromissória nos estatu-

tos da companhia era recomendada pela antiga Cartilha de Governança Corporativa da 

CVM226 e consta do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC.227 

Mesmo fora de segmentos em que é obrigatória, a arbitragem tem sido largamente utilizada 

por companhias nos seus estatutos ou por acionistas em seus acordos parassocietários.228 

                                                                                                                                              

lor das ações do bloco de controle no Brasil — em comparação com inúmeros outros países — como um in-
dicador de benefícios particulares usufruídos pelo controlador). 

225 Para detalhes, ver BM&F Bovespa, Regulamento de Listagem do Novo Mercado, disponível em: 
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/servicos/download/Regulamento-de-Listagem-do-Novo-Mercado.pdf; 
BM&F Bovespa, Regulamento de Listagem do Bovespa Mais, disponível em: 
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/servicos/download/Regulamento-Bovespa-Mais-2-fase.pdf. Na doutri-
na, ver Ronald J. Gilson, Henry Hansmann & Mariana Pargendler, Regulatory Dualism as a Development 
Strategy: Corporate Reform in Brazil, the United States, and the European Union, 63 Stan. L. Rev. 475, 
482–501 (2011) (descrevendo o Novo Mercado como uma forma de dualismo regulatório — regulatory dua-
lism — introduzido para evitar resistência pelas elites dominantes contra reformas necessárias, tensão conhe-
cida como o Problema de Olson). 

226 “Arbitragem Para Questões Societárias: III.6 O estatuto da companhia deve estabelecer que as divergên-
cias entre acionistas e companhia ou entre acionistas controladores e acionistas minoritários serão soluciona-
das por arbitragem. A adoção da arbitragem visa acelerar a solução de impasses, sem prejuízo da qualidade 
do julgamento. A eficácia de uma tal disposição estatutária depende de que sejam escolhidas câmaras arbi-
trais cujos membros tenham reconhecida capacidade em matérias societárias.” Disponível em: 
www.cvm.gov.br/port/public/publ/cartilha/cartilha.doc. 

227 Princípio 1.8 (Mediação e Arbitragem), Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Código das Me-
lhores Práticas de Governança Corporativa (4 ed. 2009), disponível em: 
http://www.ibgc.org.br/userfiles/files/Codigo_Final_4a_Edicao.pdf. 

228 Mariana Pargendler, Viviane M. Prado & A. Barbosa Jr., “Cláusulas Arbitrais no Mercado de Capitais 
Brasileiro: Alguns Dados Empíricos,” Revista de Arbitragem e Mediação, v. 40, p. 105–111, n. 3 (2014) 
(destacando que a “extensão e importância da arbitragem no mercado de capitais brasileiro é muito maior do 
que se poderia supor tendo em vista exclusivamente a obrigatoriedade da inclusão de cláusula arbitral estatu-
tária para as companhias listadas no Nível 2, no Novo Mercado e no Bovespa Mais. Uma parcela significati-
va de companhias nos segmentos Tradicional e Nível 1 também inseriram cláusulas arbitrais em seus estatu-
tos sociais. Além disso, expressiva maioria das companhias listadas têm optado pela via arbitral para a 
resolução de conflitos oriundos de acordos de acionistas”). 



 92 

A inovação trazida pelo Novo Mercado tem sido destacada como um alteração es-

sencial para o bom desenvolvimento do nosso mercado de capitais. Para Calixto Salomão 

Filho, ao lado da eliminação das ações preferenciais (i.e., ações que, usualmente, não tem 

direito a voto ou tem direito a voto restrito estatutariamente), a previsão de resolução de 

conflitos por meio da arbitragem constitui a segunda importante forma de proteção estrutu-

ral dos investidores: “Aqui, a ideia é que através da especialidade das cortes arbitrais pode 

ser possível entrar no mérito de decisões assembleares (o que não tem sido feito até agora 

pelo Judiciário) e assim fazendo dar nova e efetiva interpretação, por exemplo, aos disposi-

tivos sobre conflitos de interesses”.229 A doutrina em geral endossa a noção de que as 

“substanciais deficiências do sistema brasileiro de solução de conflitos em matéria societá-

ria” são um dos fatores chave do mau funcionamento do nosso mercado de capitais.230 

A adoção de cláusula compromissória pode ocorrer ou no ato de fundação da com-

panhia, hipótese em que será exigido o consentimento de todos os acionistas fundadores,231 

ou por meio de alteração ulterior ao estatuto. Neste último caso, bastará maioria simples de 

votos (i.e., maioria dos votos presentes na assembleia) (LSA art. 129), de modo que, em 

consonância com a lei societária, poderá ser introduzida (ou suprimida) cláusula compro-

missória contra a vontade de alguns acionistas (com base no princípio majoritário). Atual-

mente inexiste para os acionistas dissidentes direito de retirada diante de tal deliberação 

(art. 137, LSA),232 ao contrário do que dispõe, por exemplo, a legislação italiana.233 

                                                

229 “Análise Estruturalista do Direito Societário,” O Novo Direito Societário, n. 3.2.2.2, p. 70 (4 ed. 2011). 
230 Eduardo S. Munhoz, “A Importância do Sistema de Solução de Conflitos para o Direito Societário: Li-

mites do Instituto da Arbitragem”, in Processo Societário (coord. Flávio L. Yarshell & Guilherme Setoguti 
Pereira), São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 77 ss. 

231 Na constituição da Companhia, por subscrição pública ou particular (LSA arts. 82 et seq.): (i) o acionis-
ta concorda com a cláusula arbitral expressamente, ao aprovar o projeto de estatuto social que lhe é submeti-
do; ou (ii) aprova a inserção da cláusula na assembleia geral de constituição—conclave em que é necessária a 
aprovação de todos os subscritores, inclusive aqueles preferencialistas sem direito a voto. Há, portanto, ne-
cessariamente a manifestação positiva para os participantes da sociedade, quando da adoção da cláusula 
compromissória. 

232 O projeto de alteração da Lei de Arbitragem (PL 7108/2014, com origem no PLS 406/2013) contém, no 
entanto, previsão de que se acrescente à Lei das Sociedades Anônimas um artigo 136-A que, embora reco-
nhecendo a vinculação de todos os acionistas à cláusula compromissória estatutária, concede ao acionista dis-
sidente o direito de retirar-se da companhia mediante o reembolso do valor de suas ações. Exceção é feita aos 
casos em que a inserção da cláusula é motivada pela perspectiva de admissão das ações da companhia a ne-
gociação em segmento de listagem de bolsa de valores ou, ainda, quando se tratar de sociedade por ações 
com liquidez e dispersão de ações, podendo o acionista simplesmente vender sua participação no mercado. 
Ver Câmara dos Deputados: Consultoria Legislativa, A reforma da Lei deArbitragem no CongressoNacional: 
PLS 406/13-PL 7108/14 (Nota Técnica), n. 1.2, p. 5–6 (jul. 2014). 
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Por ser o estatuto um único contrato (ainda que plurilateral), a cláusula deve ser ne-

cessariamente válida ou inválida para todos os acionistas. Tertium non datur. Evidente-

mente, a vinculação parcial — ou melhor, a vinculação de apenas alguns acionistas — à 

cláusula compromissória não somente é ilógica, como também levaria a resultados comple-

tamente insatisfatórios. Basta lembrar que boa parte das demandas no direito societário re-

percutem sobre a sociedade como um todo, e sobre todos os seus acionistas. Assim, por 

exemplo, as demandas de anulação de atos colegiais (projeção no processo do exercício de 

direitos formativos/potestativos), que dão origem a situações de litisconsórcio unitário 

(CPC art. 47). Em tais casos, e em tantas outras hipóteses, não podem coexistir duas deci-

sões conflitantes, sob pena de contradição prática entre julgados, com desperdício de ativi-

dade jurisdicional e insuportável incerteza jurídica. Daí a inviabilidade de se considerar a 

arbitragem vinculante para alguns, mas não para todos os acionistas. 

Tais observações parecem ser suficientes para justificar a importância da questão 

relativa à abrangência subjetiva da cláusula compromissória estatutária. Não por acaso, o 

tema é objeto de proposta legislativa pendente no Congresso Nacional.234 Cabe solucionar o 

que aparenta ser uma tensão grave entre as normas de direito societário (sobretudo, o prin-

cípio majoritário), de um lado, e os fundamentos da arbitragem (em especial, a expressa 

manifestação de vontade como condição sine qua non para que seja eficaz a convenção ar-

bitral) e o art. 5˚, XXXV, da Constituição Federal, de outro. Em grosseira síntese, para fins 

de vinculação à convenção de arbitragem, pode a vontade específica do acionista (e do 

administrador, conselheiro fiscal) ser substituída pela vontade social produzida pelo prin-

cípio majoritário? Em caso positivo, que requisitos devem ser atendidos pela cláusula 

compromissória para garantir-se um processo justo? 

Havendo consenso integral quanto à adoção da cláusula, não pode haver dúvida 

quanto à validade e eficácia da cláusula com relação a todos os acionistas. Isso pode ocor-

rer tanto no momento de constituição da sociedade—com relação aos acionistas fundado-

res—quanto por meio de deliberação ulterior unânime.235 Em ambos os casos, ficam vincu-

                                                                                                                                              

233 Ver d.-lgs. 5/2003 art. 34(6); ver também c.c. art. 2437. 
234 PL 7108/2014, com origem no PLS 406/2013. 
235 Excluem-se do “consenso,” aqui, os preferencialistas, pois se não têm direito de voto ou se têm direito 

de voto restrito, não participam da deliberação. A própria sujeição dos preferencialistas à vontade da maio-
ria—nota característica de seu status—, no entanto, basta para que se afirme também a sua vinculação. 
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lados todos os acionistas diretamente por meio de sua manifestação individual de vontade; 

ao menos na primeira hipótese, estão vinculados também os administradores. 

Incertezas surgem quando há dissenso ou inexiste manifestação de vontade expres-

sa em favor da cláusula compromissória estatutária. Em síntese, os argumentos levantados 

contra a vinculação de todos os acionistas se deixam reduzir ao seguinte:236 primeiro, o di-

reito de ir ao Judiciário seria um direito essencial do acionista, que não pode ser excluído 

pelo estatuto; segundo, o estatuto seria um contrato de adesão, exigindo concordância ex-

pressa do acionista que ingressa, por meio de forma específica em documento apartado 

(art. 4˚, § 2˚, LArb), para que se tenha por preenchido o requisito volitivo para fins de su-

jeição à arbitragem. 

Reduzida aos seus termos mais simples, a discussão em torno da abrangência subje-

tiva da cláusula compromissória vai pautada por três perguntas: (i) estão vinculados os aci-

onistas que ingressam na sociedade após a deliberação?; (ii) estão vinculados os acionistas 

dissidentes, ausentes ou sem direito pleno de voto (preferencialistas)?; por fim, (iii) estão 

vinculados os administradores da sociedade? É o que se passa a responder, antecipando-se 

desde logo a inclinação do trabalho pela solução positiva, desde que atendidas, na cláusula 

compromissória, exigências ligadas à participação paritária dos envolvidos no processo ar-

bitral. 

2.5.2. Ordenamento Societário das Companhias, Princípio Majoritário e Pro-

teção Individual. 

Ao Direito Societário cabe regular, em primeiro lugar, a associação de pessoas reu-

nidas visando a um fim comum. Trata-se do chamado ordenamento societário (Recht der 

Verbandsordnung), que disciplina, primordialmente, a finalidade social, a organização da 

                                                

236 Para a defesa de argumentos contrários à eficácia da cláusula compromissória com relação a acionistas 
dissidentes e ausentes, bem como acionistas que ingressam ulteriormente na sociedade, sem aderir especifi-
camente à cláusula compromissória, ver Modesto Carvalhosa & Nelson Eizirik, A Nova Lei das S.A., São 
Paulo: Saraiva, 2002, p. 178–206; a posição é rotulada de “conservadora” em ensaio que realiza um balanço 
da doutrina brasileira sobre o assunto: Patrícia Paoliello Lamaneres Binnie, “Arbitragem no Direito Societá-
rio: Reflexões sobre a Eficácia Subjetiva da Cláusula Compromissória Inserida em Contrato e Estatuto Soci-
ais,” Revista Brasileira de Arbitragem, 2013, vol. 38, 46 ss. (destacando, ainda, as posições “intermediária” e 
“vanguardista,” e privilegiando esta última, que se confunde com a proposta defendida neste trabalho). 
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sociedade e o status socii.237 Por organização, aqui, deve entender-se o modo pelo qual se 

forma a vontade social e como esta é implementada, de acordo com as relações de supre-

macia e subordinação que se formam dentro da sociedade. 

Ainda que aspectos institucionais da sociedade sejam realçados pela nossa legisla-

ção, a sociedade é antes de tudo um contrato, consoante a própria definição legal adotada 

pelo Código Civil (art. 981238). É quase um truísmo recordar a clássica lição de Tullio As-

carelli, segundo a qual a sociedade configura um contrato plurilateral, espécie do gênero 

contrato associativo.239 Noutra linha, para a doutrina contratualista norte-americana, a so-

ciedade é um nexus of contracts, i.e., um feixe de contratos para o qual convergem as di-

versas relações jurídicas relacionadas com o exercício da empresa.240 

Disso resulta que, por vontade das partes do contrato plurilateral, as normas que re-

gem a sociedade—os seus contratos ou estatutos—podem ser alteradas. A formação da 

vontade nas sociedades, ao menos teoricamente e na tradição continental, segue o modelo 

de Estado democrático, em que a assembleia geral é soberana, exercendo diretamente o 

                                                

237 Herbert Wiedemann, “Excerto: Direito Societário I – Fundamentos”, recolhido em Erasmo Valladão 
Azevedo e Novaes França, Temas de Direito Societário, Falimentar e Teoria da Empresa, São Paulo: Ma-
lheiros, 2009, p. 626 ss. Ao lado do ordenamento societário colocam-se, ainda, o ordenamento patrimonial e 
o ordenamento da empresa como campos que são objeto de disciplina pelo direito societário. 

238 “Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou 
serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados” (grifo meu). Deve res-
salvar-se, no entanto, a existência de sociedades estatais, criadas por lei, e sociedades unipessoais, que resul-
tam de atos unilaterais de vontade. 

239 “O Contrato Plurilateral”, Problemas das Sociedades Anônimas e Direito Comparado, São Paulo: Sa-
raiva, 1945, p. 274 ss. 

240 A noção de contrato plurilateral, ainda que marcada por uma perspectiva estática, guarda certa afinidade 
com a teoria norte-americana do nexus of contracts model, segundo a qual a empresa é constituída por uma 
rede de contratos e relações voltada para a persecução do objeto social. Ver, a propósito, Ronald Coase, “The 
Nature of the Firm,” 4 Economica 386 (1937); Michael C. Jensen & William H. Meckling, “The Theory of 
the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure,” 3 J. Fin. Econ. 305 (1976). No 
Brasil, ver Luís Felipe Spinelli, “A teoria da firma e a sociedade como organização: fundamentos econômico-
jurídicos para um novo conceito,” Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, 2007, 
vol. 46, 165 ss. (desenvolvendo à luz do direito brasileiro o conceito de sociedade como nexo de contratos). 
Também abordando a teoria do nexus of contracts, ver Calixo Salomão Filho, Notas — O poder de controle 
na sociedade anônima, 4ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2005, n. 116, nota de texto 68, p. 367–370. Para uma 
releitura crítica, ver Melvin Eisenberg, “The Conception that the Corporation is a Nexus of Contracts, and the 
Dual Nature of the Firm,”24 J. Corp. L. 819 (1998–1999) (arguindo que o modelo do nexo de contratos deve 
ser substituído por uma teoria que leve em consideração a natureza dúplice da firma, a incluir a sua dimensão 
burocrático-hierárquica). 
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poder. Fala-se, por isso, na sociedade como um “pequeno Estado de Direito” (kleines Staa-

tsrecht)241 ou, ainda, como “uma democracia com governo popular”.242 

Justifica-se, assim, o princípio majoritário, por meio do qual as deliberações as-

sembleares tomadas pela maioria vinculam a todos os acionistas, até mesmo aqueles ausen-

tes ou dissidentes (CC art. 1.072, § 5º). A pressuposição dogmática é a de que o interesse 

da maioria—revelado como produto legitimado pelo processo do método assemblear—se 

identifica com o interesse social e, consequentemente, com o interesse dos sócios. Seria, de 

fato, inviável exigir a unanimidade, tal como pode ocorrer nas sociedades de pessoas, para 

toda e qualquer alteração em uma sociedade de capitais, que se veria então fadada ao imo-

bilismo. O princípio majoritário é, acima de tudo, uma exigência prática. 

Na prática, no entanto, é comum, principalmente no mercado de capitais dos Esta-

dos Unidos, a existência de grandes sociedades anônimas dominadas pelo desinteresse e 

absenteísmo dos investidores, revelando-se o ideal democrático como uma mera ficção ou 

especulação teórica.243 As decisões são geralmente tomadas, ao fim e ao cabo, por meio de 

uma proxy machine atuando em favor do controlador e dos diretores incumbentes. Já no 

Brasil, predomina ainda a estrutura de sociedades anônimas dotadas de controle estável 

(individual ou em grupo), mas que da mesma forma afasta o referido ideal democrático. 

Revela-se, lá mais do que aqui,244 mas também entre nós, o notório divórcio entre controle 

e propriedade,245 potencializado acima de tudo pela estrutura dominante das estruturas de 

controle piramidal, incluindo os grupos societários. Ademais, ao contrário da suposição de 

que se formariam, de acordo com o interesse social, maiorias esporádicas para cada vota-

                                                

241 Herbert Wiedemann, “Excerto: Direito Societário I – Fundamentos”, recolhido em Erasmo Valladão 
Azevedo e Novaes França, Temas de Direito Societário, Falimentar e Teoria da Empresa, São Paulo: Ma-
lheiros, 2009, p. 628–629.  

242 Joaquín Garrigues, Problemas Atuais da Sociedades Anônimasi (trad. Norberto MacDonald, Porto Ale-
gre: Sergio Antonio Fabris, 1982, p. 22. 

243 Joaquín Garrigues, Problemas Atuais da Sociedades Anônimasi (trad. Norberto MacDonald, Porto Ale-
gre: Sergio Antonio Fabris, 1982, p. 23–24. Ver, ainda, Fábio K. Comparato, Aspectos Jurídicos da Macro-
Emprêsa, São Paulo: RT, 1970. 

244 Carlos K. Zanini, “A responsabilidade da sociedade controladora pelas dívidas da controlada,” in Estu-
dos de direito empresarial: homenagem a Peter Ashton, p. 404 (Esteves & Jobim org., Saraiva 2012) (desta-
cando a “radical diferença entre a estrutura acionária das companhias abertas norte-americanas, onde, nor-
malmente, as ações encontram-se pulverizadas no mercado. . . No Brasil, por outro lado, a dispersão do 
capital social afigura-se fenômeno meramente incipiente”). 

245 A obra clássica na matéria é a de Adolf A. Berle & Gardiner C. Means, The Modern Corporation & 
Private Property (1968). 
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ção, o que ocorre é a formação de um bloco de controle constante e estável, cujos interes-

ses nem sempre coincidem com o interesse da empresa. Em tais casos, embora haja a for-

ma de uma deliberação, o conteúdo da decisão seria melhor identificado como um ato uni-

lateral ou até mesmo com a figura do contrato consigo mesmo (Insichgeschäft).246 Alguns 

chegam a afirmar, por isso, que “a história do princípio da maioria é . . . uma história de 

rendição legislativa ao poder econômico”.247 

Surge, então, como contraponto essencial ao princípio majoritário, a preocupação 

com formas de evitar abusos e desmandos por parte dos controladores. A lei assegura tal 

objetivo sobretudo por meio da tutela dos direitos individuais dos acionistas e da defesa da 

minoria (Minderheitenschutz).248 

A defesa da minoria pode ocorrer por meio da atribuição de direitos formais ou de 

proteções materiais. Os primeiros representam posições jurídicas subjetivas conferidas ao 

minoritário quando este é titular de determinada fração do capital social (e.g., verificação 

de livros, propositura de ação social derivada) ou integrante de determinada classe (e.g. di-

reito dos preferencialistas de elegerem um membro do Conselho Fiscal ex LSA art. 161, 

§ 4º, a). Essa forma de proteção é, em verdade, algo ilusória e inefetiva, porquanto apenas 

reforça a posição de supremacia do controlador. A real proteção da minoria ocorre por 

meio da positivação de garantias substanciais, como a sua participação na condução e fis-

calização da atividade da empresa, a proibição de votos com conflito de interesses e o esta-

belecimento de quóruns de votação qualificados, obrigando assim o controlador a efetiva-

mente dialogar com os demais acionistas.249 O foco se desloca, então, dos direitos dos 

minoritários para os deveres fiduciários do controlador. 

                                                

246 Marcelo Vieira von Adamek, Abuso de Minoria em Direito Societário (Abuso das Posições Subjetivas 
Minoritárias), Universidade de São Paulo, Tese de Doutoramento, 2010, p. 34–35. 

247 Walfrido Jorge Warde Jr., “Pérolas aos Porcos. o Direito de Voto e a Tutela das Minorias”, Temas Es-
senciais de Direito Empresarial: Estudos em Homenagem a Modesto Carvalhosa, São Paulo: Saraiva, 2012, 
n. 3.2, p. 1087. A obra clássica sobre a história do princípio majoritário é de Francesco Galgano, La Forza 
del Numero e la Legge della Ragione: Storia del Principio di Maggioranza, Bologna: Il Mulino, 2007. 

248 Expondo a matéria didaticamente, ver Marcelo Vieira von Adamek, Abuso de Minoria em Direito So-
cietário (Abuso das Posições Subjetivas Minoritárias), Universidade de São Paulo, Tese de Doutoramento, 
2010, p. 37 ss.  

249 Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França, Disciplina de Pós-Graduação Teoria Geral do Direito So-
cietário II (Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2012) (baseando-se essencialmente em Her-
bert Wiedemann, Gesellschaftsrecht: Grundlagen, München: C. H. Beck, 1980). 
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Por meio da tutela dos direitos individuais dos acionistas, por sua vez, busca-se as-

segurar direitos essenciais dentro da organização coletiva aos acionistas tout court, inde-

pendentemente da sua qualificação como minoritários e da tensão entre maioria e minoria. 

Aqui, o foco não são deveres dos controladores, mas sim os próprios direitos mínimos e ir-

renunciáveis de cada acionista, a exemplo do direito de participar dos lucros sociais ou do 

acervo da companhia na hipótese de sua liquidação (LSA art. 109, I e II). O tópico é de es-

pecial interesse para o presente ensaio, pois a mais forte objeção feita à cláusula compro-

missória estatutária é a de que ela violaria, com relação aos acionistas que não consentiram 

com a provisão ou que ingressaram na sociedade após a alteração dos estatutos, direito es-

sencial do acionista aos “meios, processos ou ações que a lei [lhe] confere ... para assegu-

rar os seus direitos” (LSA art. 109, § 2˚). 

2.5.3. Inexistência de Direito Essencial do Acionista de Litigar no Poder Judi-

ciário 

Como dito no tópico anterior, muitos autores sustentam que a cláusula compromis-

sória estatutária fere direito essencial do acionista que com ela não concordou expressa-

mente. Mais especificamente, a imposição de arbitragem contra ou na ausência de vontade 

expressa do acionista violaria o art. 109, § 2˚, da LSA, assim redigido: “§ 2º Os meios, 

processos ou ações que a lei confere ao acionista para assegurar os seus direitos não podem 

ser elididos pelo estatuto ou pela assembléia-geral”.250 

Desde logo, cabe perguntar: o que deve ser entendido por “meios, processos ou 

ações” conferidos aos acionistas? 

A meu ver, o dispositivo não pode ser interpretado como norma que assegura ao 

acionista um suposto direito essencial de litigar no Poder Judiciário. Primeiramente, por-

que isso criaria, dentro do próprio artigo 109 da lei acionária, uma antinomia entre os §§ 2˚ 

e 3˚, o que não se pode simplesmente presumir como a intenção do legislador da reforma. 

Requer-se, assim, um esforço hermenêutico para compatibilizar as duas disposições, o que 

                                                

250 Para Carlos Alberto Carmona, a deliberação pela inclusão de cláusula compromissória nos estatutos de-
verá ser sempre unânime, porquanto o direito de dirigir-se ao Judiciário é direito essencial do acionista. As-
sim, muito embora estejam vinculados à cláusula compromissória os acionistas que ingressarem na sociedade 
após a constituição ou alteração unânime do estatuto para esse fim, a convenção de arbitragem não abrangerá 
sócios dissidentes ou omissos (Arbitragem e Processo, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2009, p. 110–111). 
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aponta claramente para a admissão da cláusula compromissória sem que se entenda por vi-

olado o § 2˚: pelo contrário, é possível entender o § 3˚ como meio para que seja conferida 

efetividade ao parágrafo imediatamente anterior. Seja como for, a introdução do § 3˚ é ul-

terior ao § 2˚ e, portanto, se houver mesmo antinomia, deverá prevalecer a regra permissi-

va da cláusula compromissória estatutária, com base no critério elementar de sua ulteriori-

dade (Lei de Introdução às Normas, art. 2˚, § 1˚). 

Em segundo lugar, porque o emprego do termo “ações” no plural sinaliza que, em 

verdade, não se está a referir o direito abstrato de ação (ou o direito à tutela jurisdicional), 

que, por excelência, é atípica e, portanto, não comporta adjetivos.251 Indica, pelo contrário, 

posições jurídicas de vantagem (ou pretensões) que se podem fazer valer por meio de uma 

demanda, que recebe então contornos concretos à luz do seu objeto — e.g., “ação de res-

ponsabilidade,” “ação de desempate,” “ação anulatória.” 

A expressão deve ser lida, portanto, como referência ao plano do direito material 

— reavivando, de certa forma, a polêmica categoria das ações de direito material defendida 

por Pontes de Miranda252 —, não se aplicando ao negócio jurídico processual consubstan-

ciado pela convenção de arbitragem. A adoção da convenção de arbitragem não poderá ex-

cluir, portanto, os direitos (substanciais) dos acionistas ao ressarcimento de eventuais da-

nos, à anulação de atos eivados por invalidades etc. Tais direitos podem ser realizados, 

todavia, seja por uma “ação” dirigida a um tribunal de árbitros (processo arbitral), seja por 

uma “ação” judiciária (processo estatal).253 

O raciocínio aqui desenvolvido aplica-se tanto ao acionista que ingressa ulterior-

mente na sociedade—e que, portanto, manifesta a sua vontade de vincular-se ao estatuto 

então vigente—quanto aos acionistas dissidentes, ausentes ou sem direito a voto / com voto 

restrito (LSA art. 111). Quanto a estes, há de prevalecer o princípio majoritário, vinculando 

                                                

251 Por todos, Flávio Yarshell, Tutela Jurisdicional, 2. ed., São Paulo: DPJ, 2006. 
252 Sobre o tema, permito-me referir o leitor ao que escrevi em “A Doutrina da Ações em Pontes de Miran-

da e a Classificação das Sentenças Condenatórias e Executivas à Luz do Direito Positivo Brasileiro”, Teoria 
Quinária da Ação: Estudos em Homenagem a Pontes de Miranda nos 30 Anos do seu Falecimento (coord. 
Eduardo José da Fonseca Costa et. al.), Salvador: Juspodivm, 2010, p. 265 ss. (expondo a teoria de Pontes de 
Miranda e criticando o conceito de ação de direito material, sem ignorar, no entanto, a importância central da 
situação substancial como objeto litigioso do processo). 

253 Nesse sentido, ver José Virgílio Lopes Enei, “A Arbitragem nas Sociedades Anônimas”, RDM 129/136 
(2003), p. 147–149. 
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a todos a deliberação tomada por maioria.254 Em qualquer caso, como será visto adiante, a 

cláusula compromissória deve conformar-se, em concreto, a determinados requisitos para 

que seja válida e respeite os direitos individuais (substantivos e processuais) dos acionistas. 

Seja como for, era sem dúvida alguma ilegítima a prática da Junta Comercial do Estado de 

São Paulo (hoje aparentemente abandonada) consistente em negar registro às deliberações 

majoritárias que adotavam cláusula compromissória estatutária, dada a sua manifesta au-

sência de competência para adentrar o mérito dos atos societários.255 

2.5.4. Limites Impostos pela Proteção Individual e Necessária Abertura do 

Processo Arbitral que Tenha por Objeto Conflitos Intra-Societários 

Dizer que a adoção da cláusula compromissória por meio de reforma dos estatutos 

não viola, em abstrato, direito essencial (i.e., não viola o art. 109, § 2˚, da LSA) não signi-

fica afirmar que em nenhuma hipótese possa ocorrer violação concreta de direitos indivi-

duais dos acionistas. Tal violação pode manifestar-se de forma substantiva ou processual. 

a) Como toda e qualquer deliberação societária, aquela que introduz cláusula compromis-

                                                

254 Nesse sentido, ver, dentre outros, Walfrido Jorge Warde Jr & Fernando Antonio Maia da Cunha, “A Ar-
bitragem e os Limites à Atuação do Judiciário nos Litígios Societários”, Processo Societário (coord. Flávio 
L. Yarshell & Guilherme Setoguti Pereira), São Paulo: Quartier Latin, 2012, esp. p. 748–749; Arnoldo Wald, 
“A arbitrabilidade dos conflitos societários: contexto e prática”, Sociedades Anônimas e Mercado de Capitais 
— homenagem ao Prof. Osmar Brina Corrêa-Lima, São Paulo: Quartier Latin, 2011; Donaldo Armelin, “Da 
alteração estatutária de companhia para inclusão de cláusula compromissória e a incompetência da Junta 
Comercial para analisar sua legalidade material”, Revista de Arbitragem e Mediação 24/28 (2010); Pedro Ba-
tista Martins, “A arbitrabilidade subjetiva e a imperatividade dos direitos societários como pretenso fator im-
peditivo para a adoção da arbitragem nas sociedades anônima”, Processo Societário (Flávio Luiz Yarshell & 
Guilherme Setoguti coord.), São Paulo: Quartier Latin, 2012; Luís Loria Flaks, “A Arbitragem na Reforma 
da Lei das S.A.” RDM 100/58 (2003); Livia Rossi, “Arbitragem na Lei das Sociedades Anônimas”, RDM 
129/187 (2003). 

Contra, em parte, TJMG, 10ª Câm. Cív.,  Ag. Inst. 1.0035.09.169452-7/001, rel. Des. Gutemberg da Mota 
e Silva j. 13/4/2010 (decidindo que a “cláusula não se aplica aos acionistas que não anuíram expressamente,” 
excluindo portanto acionistas ausentes e dissidentes do raio da convenção de arbitragem, mas admitindo que 
quem ingresse ulteriormente esteja vinculado, “pois o próprio ato de ingresso significa a concordância com 
todos os termos do estatuto, entre os quais o compromisso arbitral.”) Deve destacar-se, ainda, a opinião majo-
ritária nesse sentido na doutrina e jurisprudência alemãs: ver Christian Duve, “Arbitration of Corporate Law 
Disputes in Germany,” in Arbitration in Germany: The Model Law in Practice, p. 1007 (Böckstiegel et al. 
eds. 2007); o autor cita decisão relevante do Bundesgerichtshof: BGH 03.04.2000, NZG 2000, 897 (exigindo 
o consenso de todos os associados para a introdução de cláusula compromissória em estatuto de associação 
registrada, solução que, presumidamente, deve receber aplicação por analogia no âmbito de sociedades limi-
tadas e por ações). 

255 Sobre isso, ver Donaldo Armelin, “Da alteração estatutária de companhia para inclusão de cláusula 
compromissória e a incompetência da Junta Comercial para analisar sua legalidade material,” Revista de Ar-
bitragem e Mediação 24/28 (2010). Por último, Mariana Pargendler & Viviane M. Prado, “Manifestação so-
bre a portaria JUCESP 17, de 23.08.2012, que trata da previsão da arbitragem nos conflitos sociais,” Revista 
de Arbitragem e Mediação, v. 36, p. 483–485 (2013). 
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sória pode portar vício que acarrete sua invalidade (LSA art. 286): irregular convocação da 

assembleia; contrariedade à lei, ao estatuto ou à ordem pública; voto proferido com vício 

de vontade ou em hipótese de conflito de interesses.256 Despontam aqui a violação à ordem 

pública e eventual conflito de interesses como aspectos relevantes que podem evidenciar 

abuso do poder de controle. b) Noutra dimensão, importa sublinhar que a própria cláusula 

compromissória—em razão dos contornos específicos do procedimento arbitral nela pre-

visto (diretamente ou pela via de regulamento arbitral)—pode representar uma violação 

dos direitos processuais dos acionistas (nomeadamente, do contraditório e da paridade de 

armas) uma vez surgida a controvérsia intra-societária. Ao final do tópico, a atenção volta-

se para as c) consequências normativas decorrentes de cláusula compromissória que não 

atenda a tais requisitos. 

Havendo inclusão de cláusula compromissória abusiva nos estatutos da companhia, 

o interessado poderá: propor ação anulatória da respectiva deliberação assemblear; arguir o 

defeito da convenção de arbitragem perante o próprio tribunal arbitral; e/ou valer-se do 

motivo como fundamento para eventual ação anulatória da sentença arbitral (LArb art. 32, 

I e VIII). 

2.5.4.1. Proteção dos direitos substanciais dos acionistas 

a) Um controle baseado nas noções fluidas de deveres de lealdade e ordem pública 

pode evitar que direitos substanciais dos acionistas sejam excluídos por meio da arbitra-

gem. A escolha pela via arbitral não pode impor termos aos acionistas que impossibilitem 

ou excluam, na prática, a efetivação de seus direitos (e.g., ao estabelecer como sede da ar-

bitragem local remoto, escolher direito aplicável diverso da legislação societária vigente, 

ou impor custos proibitivos). Também seria ilegítimo prever limitações contratuais que 

acabassem por eliminar meios de tutela coletiva dos investidores. Entre nós, em que cabe 

ao Ministério Público propor ações coletivas para a tutela dos investidores no mercado de 

capitais (art. 1˚da lei n. 7.913/89), não pode haver dúvida nesse sentido.257 Ainda que atue 

                                                

256 Sobre os tipos de vícios que podem atingir uma deliberação societária, ver Erasmo Valladão Azevedo e 
Novaes França, “Aspectos Atuais das Sociedades por Quotas. Invalidade das Deliberações Sociais”, Temas 
de Direito Societário, Falimentar e Teoria da Empresa, São Paulo: Malheiros, 2009, p. 531 et seq. (distin-
guindo vícios relativos à assembleia, à deliberação em si e aos votos isoladamente considerados); Id., Invali-
dade das Deliberações de Assembléia das S/A (1999). 

257 Noutros sistemas, em que a iniciativa para ações coletivas compete a um próprio membro da classe, cer-
tificado como representante adequado, a solução não é tão evidente. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Su-
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como legitimado extraordinário, não está o parquet vinculado às regras estatutárias para a 

solução de conflitos, pois, ao contrário do acionista, é ente estranho à sociedade, sendo ir-

relevante, para esse fim, que exista ou não convenção de arbitragem.258 

Tratando do tema no direito norte-americano,259 John Coffee Jr. propõe como solu-

ção um compromisso entre posições “contratualistas” e “consensualistas.” Na sua visão, 

                                                                                                                                              

prema Corte recentemente decidiu que são válidas convenções de arbitragem, inseridas em contratos de con-
sumo, que importem renúncia às class actions, sendo inaplicáveis leis estaduais em contrário. Ver AT&T 
Mobility v. Concepcion, 563 U.S. 321 (2011) (valendo-se da noção de que há uma federal policy favoring ar-
bitration para invalidar (preempt) lei do estado da Califórnia que proibia cláusulas de renúncia às ações cole-
tivas em convenção de arbitragem). No modo de ver da doutrina, embora o holding de Concepcion diga res-
peito a contratos de consumo, a opinion da maioria da corte não parece restringir sua razão de decidir a esta 
categoria. Consequentemente, a orientação pode ser vista como um sinal claro em favor da arbitragem socie-
tária também no âmbito do mercado de capitais, superando eventuais objeções de que isso importaria renún-
cia ilícita à tutela coletiva. Ver, novamente, Barbara Black, Arbitration of Investors’ Claims Against Issuers: 
An Idea Whose Time Has Come?, 75 Law and Contemp. Probs. 107, 120–124 (2012) (detalhando a evolução 
da jurisprudência da Suprema Corte na matéria e qualificando o caso AT&T v. Concepcion como um “game 
changer”). A autora menciona, ainda, recentes decisões proferidas pelas cortes de Delaware que sinalizaram 
pela legalidade e eficácia vinculante de provisões estatutárias elegendo um foro específico para a resolução 
de conflitos, raciocínio que, no seu entender, se pode estender às cláusulas compromissórias (e.g. In re Re-
vlon Inc. Shareholders Litigation 990 A.2d 940 (Del. Ch. 2010)). 

258 Apesar do pioneirismo da lei n. 7.913/89 e da importância da tutela coletiva dos investidores no merca-
do de capitais, pouca atenção recebeu o tema entre nós, ressalva feita à monografia de Lionel Zaclis, Prote-
ção Coletiva dos Investidores no Mercado de Capitais, São Paulo: RT, 2007, à dissertação de Marcia Tanji, 
Mercado de Capitais Brasileiro e Tutela Coletiva dos Interesses, (Faculdade de Direito do Largo São Fran-
cisco, 2009), e ao ensaio de Ada Pellegrini Grinover, “A Tutela Coletiva dos Investidores no Mercado de Va-
lores Mobiliários: Questões Processuais”, Processo Societário, 27 ss. (coord. Flávio L. Yarshell & Guilher-
me Setoguti Pereira), São Paulo: Quartier Latin, 2012. 

259 A questão da validity e enforceability de uma cláusula compromissória adotada pelos estatutos de socie-
dades anônimas abertas é bastante discutida nos Estados Unidos, sem que se tenha no entanto chegado a um 
consenso. Considerando que tanto o Securities Act de 1933 (§ 14) quanto o Securities Exchange Act de 1934 
(§ 29(a)) reputam inválidas “qualquer condição, estipulação ou provisão que vincule uma pessoa a renunciar” 
às regras da legislação federal (anti-waiver provisions), algumas vozes levantaram-se contra a inclusão de 
convenções arbitrais nos governance documents de uma publicly held company. De fato, membros da Securi-
ties and Exchange Commission argumentaram que seria contrário ao interesse público requerer que investi-
dores renunciassem à jurisdição do Poder Judiciário, nos casos em que tal renúncia seja feita genericamente 
por meio dos estatutos e não por meio de uma decisão individual do acionista. Ver, e.g., Thomas L. Riesen-
berg, Arbitration and Corporate Governance: A Reply to Carl Schneider, Insights: Corp. & Sec. L. Advisor 
(1990). Embora a SEC nunca tenha publicamente alterado o entendimento emitido por seus representantes, 
há indícios de que, desde 2007, a agência vem considerando uma mudança de sua posição (nesse sentido, ver 
Kara Scannell, SEC Explores Opening Door to Arbitration, Wall Street Journal (16 de abril de 2007), A1). A 
visão favorável à cláusula compromissória estatutária é reforçada pela negociação, no mercado americano, de 
papéis de companhias estrangeiras cujos estatutos preveem arbitragem obrigatória. Um dos exemplos referi-
dos pela doutrina é o da Royal Dutch Shell, incorporada segundo as leis da Inglaterra e do País de Gales. 
Também empresas brasileiras com American Depositary Receipts (“ADRs”), com convenções arbitrais, são 
negociadas nos Estados Unidos (Walfrido Jorge Warde Jr & Fernando Antonio Maia da Cunha, “A Arbitra-
gem e os Limites à Atuação do Judiciário nos Litígios Societários”, Processo Societário (coord. Flávio L. 
Yarshell & Guilherme Setoguti Pereira), São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 758). Segundo a doutrina ameri-
cana, se a SEC permite a negociação em bolsa de companhias estrangeiras em tais termos, será difícil justifi-
car um impedimento para as companhias americanas. Ver, nesse sentido, Barbara Black, Arbitration of Inves-
tors’ Claims Against Issuers: An Idea Whose Time Has Come?, 75 Law and Contemp. Probs. 107, 116–118 
(2012). 
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caberia à companhia, diante de impugnação, o ônus de demonstrar que a previsão de arbi-

tragem para solucionar os conflitos intra-societários não ofende a ordem pública e não foi 

fruto de manipulação ou abuso por parte dos controladores. Impor-se-iam assim limites às 

hipóteses de contracting out (i.e., de derrogar, por meio da vontade social, as regras socie-

tárias padrão) por meio da adoção de cláusulas-modelo, que reduziriam incertezas ao res-

tringir as possibilidades de escolha a alternativas testadas quanto à sua qualidade.260 

Foi essa a via percorrida, ao menos em parte, no âmbito do mercado de capitais 

brasileiro. Como já visto, a BM&FBOVESPA prevê a arbitragem societária como condi-

ção obrigatória de ingresso no segmento de listagem do Novo Mercado. A instituição uni-

ficou as normas da arbitragem por meio do Regulamento da Câmara de Arbitragem do 

Mercado, que conta com uma lista de árbitros experientes, visando assim a proporcionar 

previsibilidade e expertise na solução de conflitos. Como será visto a seguir, no entanto, tal 

regulamentação, ainda que legítima do ponto de vista substantivo—evitando surpresas ao 

impor normas-padrão—, deixa de atender adequadamente aos requisitos processuais para 

que seja válida a arbitragem de conflitos intra-societários. Em outras palavras, embora se 

tenha adotado um modelo a fim justamente de evitar abusos, trata-se de modelo inadequa-

do, o qual acaba por comprometer direitos individuais (processuais) dos acionistas. 

2.5.4.2. Proteção dos direitos processuais dos acionistas 

b) À luz da dimensão processual da arbitragem, deve repelir-se a convenção que 

viole as exigências impostas pelo devido processo legal e pela igualdade das partes (LArb 

arts. 21, § 2˚, e 32, VIII). Em razão da natureza plurissubjetiva de grande parte conflitos 

societários—lembrando-se como exemplo primeiro a ação em que se discuta a validade de 

deliberação assemblear—a cláusula compromissória estatutária não pode seguir um mode-

lo binário.261-262 Em outras palavras, a cláusula compromissória estatutária tem de adequar-

                                                

260 John Coffee, Jr., No Exit?: Opting Out, the Contractual Theory of the Corporation, and the Special Case 
of Remedies, 53 Brook. L. Rev. 919, 970 ss. (1988) 

261 Por binária, deve entender-se a cláusula compromissória que dá ao requerente e ao requerido, cada um, 
o poder de nomear um árbitro, procedendo-se então, por consenso ou indicação da instituição arbitral, à no-
meação do presidente. Pressupõe-se, aqui, haver apenas dois indivíduos em conflito—consoante um esquema 
processual mínimo—ou, ao menos, dois centros de interesse apenas. Pode lembrar-se, em sentido análogo, o 
chamado sistema de dualidade de partes (Zweiparteiensystem), referido pela doutrina alemã para explicar a 
estrutura básica do processo civil de corte individual. Mecanismos de agregação (joinder) em alguma medida 
rompem com o modelo individualista do processo, construído sobre uma estrutura bipolar e pautado pela au-
tonomia das partes, justificando-se em termos de eficiência, justiça e teorias de representação: ver, nesse sen-



 104 

se à situação substantiva que lhe serve de objeto: deve assegurar a formação de um tribunal 

arbitral imparcial para a decisão do caso, garantindo ainda a oportunidade de participação 

de todos os interessados (i.e. daqueles que serão afetados pelos efeitos da sentença e da 

coisa julgada263) no processo, em condições de paridade. (Sobre o tema da intervenção de 

terceiros, nas modalidades de assistente litisconsorcial e assistente simples, ver, infra, 3.2.3 

e 3.2.2). 

Segundo a jurisprudência alemã sobre o tema, a cláusula compromissória estatutá-

ria, para que seja válida, tem de levar em consideração a pluralidade de partes interessadas 

e resolver, no passo seguinte, os problemas dos limites subjetivos da coisa julgada. Isso 

significa garantir contratualmente a oportunidade de cada acionista de participar em condi-

ções de paridade na constituição do tribunal e de intervir de forma adequada no processo, 

pois a coisa julgada, dada a incindibilidade da relação, deve vincular a todos (AktG § 

248(1)).264 Para tanto, a convenção de arbitragem deve permitir que os acionistas sejam in-

formados da demanda proposta, que possam intervir voluntariamente, que participem da 

constituição do tribunal (ou que—de forma mais apropriada—este seja integralmente esco-

lhido por uma autoridade nomeadora) e que demandas conexas sejam reunidas.265 

Também o direito italiano ocupou-se do assunto, impondo tanto requisitos de vali-

dade para a cláusula compromissória contida no estatuto de sociedade quanto um regime 

processual inderrogável para as arbitragens em matéria societária. O assunto é regulado no 

d.-lgs. 5/2003. Seu artigo 34(2) dispõe que, sob pena de nulidade da convenção de arbitra-

                                                                                                                                              

tido, em perspectiva comparada, Chase, Hershkoff, Silberman, Taniguchi, Varano & Zuckerman, Civil Liti-
gation in Comparative Context, p. 370–71 (2007). 

262 Deve ressalvar-se a existência de disputas efetivamente bilaterais, em que se discutem questões ligadas, 
e.g., a acordos de acionistas e outros contratos, em que o problema não se coloca. 

263 Sobre a eficácia ultra partes da sentença (e da coisa julgada), tanto na hipótese de acolhimento quanto 
de rejeição do pedido de anulação, ver, infra, 3.2.3.2. No sentido do texto, ver António Sampaio Caramelo, 
“Arbitrabilidade dos Litígios Sobre a Validade de Deliberações Sociais,” Revista Brasileira de Arbitragem, 
2012, vol. 33, 101 ss. 

264 Christian Duve, “Arbitration of Corporate Law Disputes in Germany,” in Arbitration in Germany: The 
Model Law in Practice, p. 984 e nota 25 (Böckstiegel et al. eds. 2007) (citando precedente do Bundesge-
richtshof nesse sentido: BGH 29.03.1996, NJW 1996, 1753; e esclarecendo que os efeitos da sentença devem 
atingir todos os acionistas da sociedade, tenham ou não participado do processo arbitral: “An arbitration clau-
se in the articles of association is valid if the res judicata effect of the award applies to all shareholders. An 
award which declares a shareholders' resolution invalid must have a res judicata effect on all shareholders of 
the company – whether they participate in the arbitral proceedings or not.”) 

265 Christian Duve, “Arbitration of Corporate Law Disputes in Germany,” in Arbitration in Germany: The 
Model Law in Practice, p. 986 (Böckstiegel et al. eds. 2007). 
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gem, a escolha dos árbitros cabe a entidade estranha à sociedade (terceiro desinteressado e 

equidistante) ou, supletivamente, ao juízo estatal do lugar onde a sociedade tem sede.266 

Trata-se de constatação da plurissubjetividade ínsita a boa parte dos conflitos societários, 

que visa a afastar possível violação da igualdade entre as partes na escolha do tribunal arbi-

tral.267 Como parte da “disciplina inderogabile del procedimento arbitrale,” admitem-se ex-

plicitamente intervenções de terceiro—com destaque para as modalidades voluntárias: as-

sistência simples e assistência litisconsorcial (art. 35(2); c.p.c. art. 105)—e impõe-se que a 

demanda seja transcrita no órgão de registro mercantil, ao qual têm acesso os acionistas 

(art. 35(1)). Tudo isso dá origem a uma arbitragem “aberta,” atenuando, assim, a confiden-

cialidade do processo como resposta às particularidades do direito material subjacente (si-

tuação substancial plurissubjetiva e incindível).268 

O modelo brasileiro de arbitragem de conflitos intra-societários—corporificado pe-

la Câmara de Arbitragem do Mercado—, no entanto, não atende aos requisitos colhidos no 

direito comparado. O descompasso ocorre em ao menos dois níveis. Primeiro, a forma de 

constituição do tribunal arbitral viola a igualdade entre as partes e terceiros legitimados a 

intervir. Segundo, o sigilo da arbitragem impede com que se tome conhecimento do litígio 

na prática, de modo que, embora exista previsão normativa de intervenções de terceiro, ela 

é insuficiente para tutelar adequadamente os direitos dos demais acionistas. 

2.5.4.2.1. Constituição do tribunal arbitral 

O Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado acaba por chancelar uma 

cláusula compromissória binária para situações plurissubjetivas (ver Reg. CAM arts. 2.1 

vii, 2.1.3 iii, 3.2, 3.3 e 3.4). Segundo esta sistemática, na hipótese mais corriqueira, em que 

o número de árbitros é três, cabe a cada uma das partes originárias—requerente e requeri-

do—indicar um árbitro; os árbitros assim escolhidos nomearão, então, o terceiro membro, 

que atuará como presidente do tribunal arbitral. Tratando-se de árbitro único, por outro la-

do, deve ele ser nomeado, preferencialmente, por consenso entre as partes. Tanto num 

                                                

266 “Art. 34. Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie . . . 2. La clausola deve prevedere il 
numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di 
tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta 
al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.” 

267 Francesco P. Luiso, Diritto processuale civile, vol. 5, p. 119 (6 ed. 2011). 
268 Giovanni Verde, Lineamenti di diritto dell’arbitrato, p. 54, 121 (3 ed. 2010). 
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quanto noutro caso, vê-se que as partes primitivas tem o poder de escolher os árbitros de 

maneira autônoma, muito embora caiba a estes decidir uma situação plurissubjetiva incin-

dível, com repercussão sobre a esfera jurídica de terceiros, inclusive da companhia que po-

de não ser parte. As partes no processo arbitral podem impor, em outras palavras, os “seus” 

árbitros aos demais acionistas.269 

É insuficiente a previsão de que, havendo pluralidade de partes e ausente acordo 

quanto à nomeação do co-árbitro pelos requeridos, o Presidente da CAM nomeará o tribu-

nal arbitral como um todo (Reg. CAM art. 3.6270). Isso porque a indicação heterônoma de 

todos os membros tem de ser a regra, e não a exceção, para os conflitos intra-societários. 

Basta constatar que, havendo concordância quanto à indicação—hipótese em que não inci-

de o dispositivo em exame—, eventuais terceiros que venham depois a intervir no processo 

terão de submeter-se a um tribunal já constituído. As partes originárias têm assim uma van-

tagem que não é assegurada aos terceiros, que devem ingressar no processo “no estado em 

que ele se encontre” (Reg. CAM art. 6.1.4). Cria-se com isso uma situação de desigualdade 

e um incentivo perverso para que se tome a iniciativa de demandar primeiro. 

Repita-se: nas arbitragens em matéria societária, a escolha dos membros do tribunal 

arbitral tem de ser feita por ente estranho à companhia (e.g. pela própria CAM). Trata-se 

de regra que visa a possibilitar uma arbitragem que tem por objeto do litígio uma situação 

plurissubjetiva. O balanço dos interesses em jogo favorece a solução que sacrifica o poder 

de indicar diretamente os árbitros em nome da realização justa da arbitragem—marcada, na 

maior parte das vezes, pela exigência de decisão unitária (e.g. impugnação de deliberação 

societária). 

2.5.4.2.2. Sigilo da arbitragem 

Segundo dispositivo regulamentar expresso, a arbitragem correrá em sigilo (Reg. 

CAM art. 9.1). Isso significa que os demais acionistas não terão meios para obter ciência 

da demanda já proposta por outro colegitimado. Embora o regulamento excepcione a di-

                                                

269 Podem surgir então problemas graves de parcialidade dos árbitros e até mesmo de fraude ou conluio en-
tre, por exemplo, o acionista que propôs a arbitragem e a parte adversária. Sem que os demais interessados 
possam sequer obter informações sobre a pendência da demanda arbitral, potencializam-se as chances de que 
isso venha a ocorrer, minando-se um dos pilares que sustenta o mercado de capitais. 

270 O dispositivo em exame tem nítida inspiração no caso Dutco, sobre o qual ver, supra, 1.1.3.1. 
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vulgação de informações “em cumprimento a normas dos órgãos reguladores,” (id.), ao 

versar o tema a Comissão de Valores Mobiliários posicionou-se de forma tímida, negando 

haver uma obrigação (ou, quando menos, uma presunção) de revelação.271 

Deixados de lado os problemas da compatibilidade do sigilo com a proteção dos 

investidores no mercado de capitais, com o princípio da ampla divulgação de informações 

como forma de efetivação de tal proteção e com a segurança jurídica no direito societá-

rio,272 temas que escapam do objeto da tese, é inegável que a sistemática vigente conduz à 

violação do direito ao contraditório dos demais acionistas da companhia. Em decorrência 

de sua ignorância, não poderão, na prática, intervir voluntariamente no processo inter alios, 

embora estejam sujeitos aos efeitos da sentença arbitral (que venha a decidir uma situação 

plurissubjetiva incindível—e.g. validade de deliberação assemblear). Sem a oportunidade 

de participar do processo, é ilegítima a eficácia ultra partes da sentença, que, no entanto, 

resulta da própria natureza do objeto do litígio. 

O sigilo não é essencial à arbitragem, pois a publicidade dos atos processuais não 

desvirtua o ethos ou a natureza privada desse modo de resolução de conflitos.273 Sintomati-

camente, a reforma da lei de arbitragem francesa de 2011 inverteu, no âmbito das arbitra-

gens internacionais, a presunção em matéria de confidencialidade.274 Consoante comentário 

                                                

271 Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Processo Administrativo n. RJ 2008/0713 (decidindo que não 
há um direito abstrato dos investidores à informação e que procedimentos sigilosos são assim prima facie vá-
lidos). 

272 O sigilo das arbitragens societárias acaba por impossibilitar com que o mercado conheça os precedentes 
relevantes na matéria, prejudicando a previsibilidade e a própria cognoscibilidade do direito societário. Sobre 
o tema, em linhas gerais, Humberto Ávila, Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no 
direito tributário, p. 249 et seq. (2011); Daniel Mitidiero, “A tutela dos direitos como fim do processo civil 
no Estado Constitucional,” Revista de Processo, 2014, vol. 229, 51 ss. (destacando que o processo deve ga-
rantir não somente uma decisão justa às partes, mas também formar precedentes que orientem a sociedade 
como um todo). Daí a necessidade de que ao menos algumas sentenças arbitrais (versando assuntos novos ou 
particularmente importantes) sejam publicadas, ainda que os dados que permitam identificar as partes ou in-
formações confidenciais venham a ser omitidos em tais relatórios. 

Sobre a prática de diferentes instituições de arbitragem de publicar decisões, ver New York City Bar 
Committee on International Commercial Disputes, Publication of International Arbitration Awards and De-
cisions  (2014), disponível em: http://www2.nycbar.org/pdf/report/uploads/20072645-
PublicationofInternationalArbitrationAwardsandDecisions.pdf; António Pinto Leite, “Papel das Instituições 
de Arbitragem na Construção da Jurisprudência Arbitral—à Procura das Melhores Práticas,” Revista Brasi-
leira de Arbitragem, 2014, vol. 41, 107 ss. 

273 Nesse sentido, Luiz Olavo Baptista, “A confidencialidade na arbitragem,” in V Congresso do Centro de 
Arbitragem Comercial, 197 ss., p. 201 (“a confidencialidade não é essencial à arbitragem, mas é, isto sim, 
uma qualidade acessoria dela, que decorrerá da lei ou da vontade das partes”). 

274 NCPC art. 1464(4) (dispondo sobre a confidencialidade das arbitragens domésticas), a contrario sensu. 
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sobre a reforma, “o direito francês [. . .] fez a escolha de assumir como um princípio geral 

que a arbitragem internacional não é confidencial.”275 Com isso, o legislador francês visou 

a atender à crescente demanda por transparência na arbitragem internacional, sobretudo de 

investimentos; a exigência, no entanto, faz-se igualmente presente nas arbitragens societá-

rias envolvendo companhias abertas.  

O processo arbitral, enquanto instrumento, deve adequar-se ao direito substantivo 

que lhe serve de conteúdo e fim. Por isso, verificada a natureza plurissubjetiva do litígio, 

que exige decisão única e eficaz para todos os acionistas e para a própria sociedade, é ne-

cessário dotar o processo arbitral de relativa abertura. A fim de garantir respeito ao princí-

pio do contraditório, a arbitragem de conflitos societários não pode correr em sigilo. Deve 

garantir-se a possibilidade de intervenção voluntária dos acionistas estranhos ao processo 

arbitral, o que pressupõe, por óbvio, ciência da demanda pendente. Tais medidas vão além 

da exigência legal de divulgação de informações relevantes ao mercado (Instrução CVM 

358/2002) e visam a tutelar os acionistas individualmente considerados.276 

A confidencialidade, tratada por vezes como verdadeiro dogma, não é conatural à 

arbitragem. Embora seja motivo importante para a escolha da arbitragem como mecanismo 

de solução de alguns tipos de litígios, o sigilo não se coaduna com os conflitos societários. 

Pode e deve, portanto, ceder às exigências impostas pelo direito substantivo em jogo. 

                                                

275 E. Gaillard, “France Adopts New Law on Arbitration,” New York Law Journal, vol. 245, No. 15, p. 2 
(24 Jan. 2011) (grifos meus). A doutrina entende que a escolha “é motivada pela especificidade da arbitragem 
internacional”—que, ao contrário da arbitragem doméstica, não tem a confidencialidade como uma razão de-
terminante para a sua escolha, estando ligada antes à neutralidade—e pela à política de promover maior 
transparência no âmbito internacional: Yves Derains, “Os Princípios da Lealdade, Celeridade e Confidencia-
lidade Codificados pelo Novo Decreto Francês de Arbitragem,” Revista Brasileira de Arbitragem, 2011, 
vol. 32, 30 ss., p. 45. 

276 Contra, entendendo que basta garantir o cumprimento do dever de informar fatos relevantes ao mercado 
e ignorando, assim, a dimensão dos direitos individuais dos acionistas e o princípio do contraditório, ver Pro-
cesso Administrativo CVM nº RJ 2008/0713 (“não existe um direito à informação in abstracto, motivo pelo 
qual não vislumbro irregularidade nas disposições do Regimento e do Regulamento da CAM ora atacadas. Ir-
regularidade haveria se o sigilo neles previsto fosse impeditivo da prestação de informações obrigatórias ao 
mercado”); aderindo ao entendimento, Fernando Eduardo Serec & Eduardo Rabelo Kent Coes, “Confidencia-
lidade de arbitragem é relativizada,” Consultor Jurídico (13 set. 2010), disponível em: 
www.conjur.com.br/2010-set-13/confidencialidade-arbitragem-relativizada-mercado#_ftnref2_4584 (“desde 
que sejam prestadas ao público as informações necessárias para o atendimento das regras legais de divulga-
ção, nada impede que o procedimento arbitral se desenvolva sem acesso dos acionistas ou do público geral a 
quaisquer outras informações ou documentos envolvendo o procedimento em si”). 
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c) Por fim, questão interessante diz respeito às consequências normativas diante de 

uma cláusula compromissória estatutária (integrada por regulamento institucional) que não 

observe os parâmetros acima indicados. 

Partindo da lei italiana, que sanciona o defeito com nulidade, Francesco P. Luiso 

adverte que a solução preferível consiste em conservar, na medida do possível, a cláusula 

compromissória. Para tanto, sugere, com base no artigo 1419277 do codice civile (equivalen-

te ao nosso CC art. 184278), que a disposição inválida—i.e., que prevê a nomeação dos árbi-

tros diretamente pelas partes no processo, deixando de indicar autoridade nomeadora—seja 

substituída pela regra supletiva que permite ao juiz estatal competente escolher o tribunal 

arbitral (c.p.c. art. 810: “che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale. . .”).279 Racio-

cínio semelhante, a meu ver, guia os casos em que a convenção de arbitragem imponha in-

devidamente o sigilo: deve isolar-se, na medida do possível, o defeito e, no passo seguinte, 

corrigi-lo. Enquanto regra imperativa decorrente do princípio do contraditório e da eficácia 

necessariamente ultra partes da sentença que decida situação plurissubjetiva incindível, 

deve dar-se ciência aos demais acionistas da pendência da demanda, permitindo assim com 

que possam efetivamente intervir no processo inter alios. Pode manter-se, então, a arbitra-

gem como meio apto a resolver a controvérsia, dentro dos parâmetros já tratados, a despei-

to da previsão inválida, mas afastável, de sigilo. 

A conservação da cláusula compromissória contaminada por defeito parcial, medi-

ante a devida adaptação do processo arbitral, é mais afinada com a expectativa contratual 

das partes. Demonstra-se, mais uma vez, a íntima e indissociável ligação entre o funda-

mento negocial e a dimensão processual da arbitragem, ambas as noções polarizadas pela 

causa final—a efetiva e justa solução de um litígio . 

                                                

277 “Art. 1419. Nullità parziale.  La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la 
nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo 
contenuto che è colpita dalla nullità.  La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quan-
do le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.” 

278 “Art. 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudica-
rá na parte válida, se esta for separável; a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessó-
rias, mas a destas não induz a da obrigação principal.” 

279 Francesco P. Luiso, Diritto processuale civile, vol. 5, p. 120–21 (6 ed. 2011). 
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2.5.5. Manifestação de Vontade do Acionista que Ingressa na Sociedade 

Do tópico anterior resulta a conclusão de que, ressalvadas as hipóteses de violação 

concreta a direitos individuais do acionista—seja porque a convenção não atende às neces-

sidades da situação plurissubjetiva, seja porque houve abuso por parte do controlador na 

própria deliberação—, a inclusão de cláusula compromissória estatutária é prima facie vá-

lida e eficaz. Vincula ela mesmo os acionistas dissidentes ou ausentes. Resta agora tratar 

do acionista que ingressa na sociedade após a deliberação nesse sentido. 

Para alguns, como já noticiado, o estatuto da companhia representaria um contrato 

de adesão, a exigir, em conformidade com o art. 4˚, § 2˚, da LArb, formalidades especiais 

para que eventual cláusula compromissória seja válida e eficaz. O dispositivo está assim 

redigido: “Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderen-

te tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua insti-

tuição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou vis-

to especialmente para essa cláusula.” Tal raciocínio parte, no entanto, de premissas 

equivocadas e alcança por conseguinte conclusão inadequada. 

Por um lado, o estatuto não é um contrato de (ou “por”280) adesão.281 Trata-se, como 

já visto, de um contrato plurilateral, noção que não se deixa encaixar na definição de con-

trato por adesão.282 Este pressupõe necessariamente um contrato bilateral e sinalagmático, 

com predisposição de seus termos, em que a causa da prestação de uma das partes é a con-

                                                

280 Sobre os contratos por adesão, fora do âmbito do direito do consumidor, ver Cristiano Zanetti, Direito 
contratual contemporâneo: a liberdade contratual e sua fragmentação, p. 227 et seq. (2008) (destacando a 
sistemática do Código Civil, sobretudo no art. 424, como uma fragmentação da liberdade contratual no direi-
to brasileiro; para o A., os contratos por adesão representam uma terceira categoria de contratos, ao lado dos 
contratos civis de disciplina geral e dos contratos de consumo). 

281 Com raciocínio análogo, na jurisprudência, ver TJSP, 7ª Câm. Dir. Priv., Apelação Cív. 0126050-
67.2006.8.26.0000, rel. Des. Alvaro Passos, j. 19/10/2011, DOJ  25/10/2011 (decidindo que o Estatuto da 
BOVESPA não é contrato por adesão, pois o membro tem poder de voto e deliberação; se vencido, pode reti-
rar-se ou cumprir a deliberação, estando vinculado, portanto, à cláusula compromissória, aprovada pela maio-
ria, para litígios entre a BOVESPA e corretoras). Contra, a meu ver de forma equivocada, TRF-3ª Região, 3ª 
Turma, Apelação Cív. 0015523-27.2004.403.6100/SP, rel. Juiz convocado Valdeci dos Santos, D.E. 5/4/2010 
(decidindo que a cláusula compromissória era ineficaz, por ter o estatuto da BOVESPA “natureza de contrato 
de adesão, pouco importando que se trate de contrato de natureza associativa,” submetendo-se portanto ao 
regime previsto na LArb Art. 4º, § 2º). No sentido do texto, ver José Virgílio Lopes Enei, “A Arbitragem nas 
Sociedades Anônimas,” RDM 129/136 (2003), p. 151–153. 

282 No sentido do texto, ver Orlando Gomes, Contratos, n. 87, p. 149 (6 ed. 1977) (“Do contrato de adesão 
distingue-se o contrato aberto, figura interessante de contrato plurilateral que admite o ingresso na relação 
contratual de outros sujeitos que não as partes iniciais, como sucede no contrato de associação.”) 
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traprestação da outra, autorizando-se, por isso mesmo, a exceção de contrato não cumprido 

(CC arts. 476–477). Há, ademais, usualmente uma situação na qual o oblato não pode dei-

xar de contratar para satisfazer dada necessidade.283 No contrato plurilateral, as partes não 

assumem obrigações diretamente umas para com as outras, mas sim com relação ao fim 

comum que as une. Ainda que as cláusulas preexistam ao ingresso de um novo acionista, 

elas dizem respeito ao fim social, e não à distribuição bilateral de riscos entre as partes; a 

proteção da parte “mais fraca,” quando necessária, dá-se por meio de regras cogentes de di-

reito societário, sendo inaplicável o regime dos contratos por adesão (i.e., CC art. 424; 

LArb 4˚, § 2˚). Daí falar-se em um contrato associativo, marcado pela comunhão de esco-

po, em que não cabe a exceção de contrato não cumprido. 

Ademais, é certo que um investidor no mercado de capitais não pode ser equipara-

do a um consumidor pelo ponto de vista de sua suposta “hipossuficiência,”284 inexistindo, 

assim, identidade de ratio entre as normas. Certamente uma companhia será, com relação 

ao pequeno investidor — e deixando com isso de lado os investidores institucionais — a 

parte “mais forte,” na acepção que está à base da lei consumerista. No entanto, pressupõe-

se que o investidor tenha informações suficientes, inclusive propiciadas pelos intermediá-

rios, que lhe assegurem ciência dos riscos de investimentos em renda variável e da negoci-

ação em Bolsa. Assim, opta conscientemente por sujeitar-se ao estatuto vigente de uma so-

ciedade da qual adquire ações (o qual naturalmente é divulgado amplamente, em sistemas 

da Comissão de Valores Mobiliários e da área de relações com investidores da própria 

companhia).285 Como disse com muita simplicidade um comentarista norte-americano, 

“certamente esta vontade de ser parte da companhia é equivalente ao consentimento à arbi-

                                                

283 Orlando Gomes, Contratos, n. 83, p. 143 (6 ed. 1977) (destacando que a parte que predispõe desfruta de 
um monopólio de fato ou de direito: “Se a situação não se configura desse modo, poderá haver contrato por 
adesão, jamais contrato de adesão”). 

284 Consoante alertou-me, em conversa informal, Vinicius Fadanelli, as próprias noções de “investimento” 
e “consumo” são mutuamente excludentes: investe apenas aquele agente superavitário, que não consome todo 
o capital à sua disposição para a satisfação de suas necessidades. Parece equivocada, por isso, a linha juris-
prudencial que aplica o Código de Defesa do Consumidor, invocando o enunciado da Súmula/STJ n. 297, aos 
contratos celebrados por quotistas de fundos de investimento (“investidores não profissionais”): ver, no sen-
tido criticado, e.g., STJ, REsp 1187365/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 
julgado em 22/05/2014, DJe 25/08/2014. 

285 É também essa a conclusão de Carlos Alberto Carmona, Arbitragem e Processo, p. 111 (3 ed. 2009) 
(muito embora o autor negue, ao contrário do que se defendeu no tópico anterior, a vinculação dos acionistas 
dissidentes). 
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tragem.”286 E de maneira geral, a condição de membro de uma organização associativa im-

plica o ingresso em um contrato aberto com aceitação de suas regras—que compõem o 

próprio status socii—, o que inclui vinculação à cláusula compromissória contida nos esta-

tutos prevendo a arbitragem de conflitos entre membros ou entre estes e a organização.287 

Isso tudo não afasta a necessidade de garantir, tanto quanto possível, o acesso am-

plo e irrestrito a informações relevantes no âmbito do mercado de capitais — pilar central 

da proteção aos investidores.288 Por isso, a existência de uma cláusula compromissória esta-

tutária deve ser divulgada da maneira mais ampla possível. Garantem-se, com isso, condi-

ções de cognoscibilidade para uma decisão bem informada por parte do investidor, que in-

gressará na sociedade ciente da forma de resolução de conflitos, sem que possa alegar a 

injustiça de sua vinculação aos termos contratuais.289 

2.5.6. Avaliação de Propostas ‘de Lege Ferenda’. 

Há duas propostas de lege ferenda, comumente formuladas até mesmo por comen-

taristas favoráveis à ampla vinculação dos acionistas à cláusula compromissória estatutária, 

que merecem análise. Tratam elas, respectivamente, da a) previsão de direito de recesso do 

acionista dissidente no âmbito das sociedades por ações fechadas (ou sociedades abertas 

sem dispersão e liquidez de suas ações); e da b) elevação do quórum exigido para a delibe-

ração que vise a submeter os litígios societários à arbitragem. 

a) Acima de tudo, critica-se hoje a falta de previsão de direito de recesso (LSA 

art. 137) para o acionista dissidente, sugerindo-se que, ao rol taxativo do art. 136 da LSA, 

seja acrescentada a hipótese em questão. Essa, como já comentado, é a proposta central so-

                                                

286 Alan Scott Rau, “‘Consent’ to Arbitral Jurisdiction: Disputes With Non-Signatories,” in Multiple Party 
Actions in International Arbitration, p. 116 (2009). 

287 O direito estrangeiro confirma essa orientação. Ver: direito Americano: Martin Domke et al., 1 Domke 
on Commercial Arbitration § 10:3 (“Membership in such an association has the same effect as a written 
agreement to submit to arbitration any controversy existing between members and also between a member 
and the association.”); direito italiano: Francesco P. Luiso, Diritto processuale civile, vol. 5, p. 96 (6 ed. 
2011), Pietro Rescigno, “I terzi e la convenzione arbitrale: intervento introduttivo,” Riv. arb., 2012, 771 ss., 
p. 774–75; direito alemão: Christian Duve, “Arbitration of Corporate Law Disputes in Germany,” in Arbitra-
tion in Germany: The Model Law in Practice, p. 1008 (Böckstiegel et al. eds. 2007). 

288 Reinier Kraakman et al., The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach, 
cap. 9, p. 275 et seq. (2 ed. 2009). 

289 Sobre isso, reportando-se especificamente à clásula compromissória estatutária, ver G. Richard Shell, 
Arbitration and Corporate Governance, 67 N. C. L. Rev. 517 (1989). 
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bre o tema veiculada pelo Projeto de Lei n. 7108/2014, que atualmente tramita na Câmara 

de Deputados, por meio da qual se inseriria, na Lei das Sociedades Anônimas, um artigo 

136-A (prevendo a inserção de cláusula compromissória no estatuto como hipótese de re-

cesso). O âmbito de aplicação da reforma projetada é circunscrito: o direito de retirada é, 

com efeito, irrelevante em companhias abertas com liquidez e dispersão de suas ações. Es-

tas já contam, em regra, com a liquidez do papel como fator de proteção: consoante o 

art. 137, II, LSA, “não terá direito de retirada o titular de ação de espécie ou classe que te-

nha liquidez e dispersão no mercado.” A providência funcionaria como um contrapeso, em 

especial, nas companhias fechadas. 

Para alguns autores, mesmo de lege lata, dever-se-ia flexibilizar o caráter taxativo 

do direito de recesso. Assim, diante de deliberação por maioria pela inserção de cláusula 

compromissória, o próprio estatuto social deveria suprir a “lacuna” legal, garantindo aos 

dissidentes o direito contratual ao reembolso do valor de suas ações.290 

A previsão de direito de recesso para os dissidentes efetivamente ajuda a afastar 

preocupação com a justiça da alteração que inclui a cláusula compromissória,291 fornecen-

do uma forma enérgica de proteção individual. Pelo ângulo econômico, o recesso reflete 

um “termo presuntivo contratual estabelecendo o preço mínimo pelo qual a firma pode ser 

vendida em situações nas quais os controladores sentem-se tentados a apropriar riqueza.” 

Este preço mínimo implementa, assim, o princípio de Pareto, buscando garantir que a alte-

ração seja benéfica para todos os acionistas.292 Por outro lado, o exercício do direito de re-

cesso é oneroso para a companhia, gerando desincentivos para a adoção de cláusula com-

promissória, quando tal escolha pode ser, em verdade, no melhor interesse da sociedade 

                                                

290 Rodrigo Tellechea, “Arbitragem Societária na Fase Pré-Arbitral: Arbitrabilidade Subjetiva e Possíveis 
Soluções para o Problema da Inserção de Cláusula Compromissória Estatutária em Sociedades Anônimas Fe-
chadas,” trabalho inédito apresentado na disciplina Aspectos Processuais da Arbitragem, ministrada no pós-
graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo pelo Prof. Carlos Alberto Carmona (2011) 
(disponibilizado pelo A.). 

291 Barbara Black, “Arbitration of Investors’ Claims Against Issuers: An Idea Whose Time Has Come?,” 75 
Law and Contemp. Probs. 107, 111 (2012). 

292 Ver Frank H. Easterbrook & Daniel R. Fischel, The Economic Structure of Corporate Law, Cambridge: 
Harvard Univ., 1991, p. 145 ss. 
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(permitindo que ingresse, por exemplo, em segmento de listagem, com consequente au-

mento do valor da companhia no mercado293). 

No plano comparativo, cumpre registrar que o regime italiano, que permite a arbi-

tragem apenas no âmbito das sociedades fechadas (d.-lgs 5/2003 art. 34(1)) e vincula todos 

os acionistas à cláusula compromissória estatutária (d.-lgs. 5/2003 art. 34(3),294 prevê, no 

passo seguinte, expressamente o direito de recesso em favor dos dissidentes (d.-lgs. 5/2003 

art. 34(6); ver também c.c. art. 2437). Oferece-lhes assim uma proteção individual efetiva, 

garantindo uma solução equilibrada que sopesa, de um lado, o princípio majoritário e, de 

outro, os direitos individuais dos acionistas. Um comentarista chega ao ponto de afirmar 

que o direito de recesso representa o “escrúpulo residual de respeito pela vontade e auto-

nomia contratual, que deveria governar sempre a arbitragem.”295 

O direito de recesso não é, todavia, condição suficiente, nem sequer absolutamente 

necessária, para a validade e eficácia da cláusula compromissória estatutária. De um lado, é 

imprescindível que a convenção de arbitragem, tal como introduzida no estatuto, garanta os 

direitos individuais dos acionistas—materiais e processuais. Ausentes tais pressupostos, a 

simples previsão do direito de recesso é insuficiente para “sanar” a validade da deliberação 

e da cláusula estatutária. De outro lado, atendidos tais requisitos, é possível que inexista, 

em concreto, analisadas todas as circunstâncias, motivo substantivo (i.e. injustiça efetiva 

no caso individual) que justifique a saída do dissidente. Em tais casos, a previsão legal do 

direito de retirada passaria a funcionar como uma “arma” passível de abusos nas mãos do 

acionista dissidente, um pretexto para que ele pretendesse receber o reembolso do valor de 

suas ações, causando, por vezes, prejuízo severo para a companhia. No lugar dessa solução 

formalista (consistente em acrescentar hipótese de retirada na lei), que tolhe do intérprete 

qualquer análise do caso particular, seria preferível simplesmente permitir com que a pró-

                                                

293 Esta hipótese é, inclusive, excepcionada pelo Projeto de Lei n. 7108/2014 dos casos em que caberia o 
direito de retirada: “o direito deretirada não será aplicável: I - caso a inclusão da convenção dearbitragem no 
estatuto socialrepresente condição para que os valores mobiliários de emissão da companhia sejamadmitidos 
à negociação em segmento de listagem de bolsa de valores ou de mercado de balcão organizado que exija 
dispersão acionária mínima de 25% (vinte e cinco por cento) das ações de cada espécie ou classe.” 

294 “La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto 
della controversia.” 

295 F. Carpi, “Profili dell’arbitrato in materia di società,” Riv. Arb., 2003, 411 ss., p. 421–22 (no original: 
“residuo scrupolo di rispetto della volontà e dell’autonomia contrattuale, che dovrebbero governare sempre 
l’arbitrato”) . 
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pria companhia criasse (estatutariamente, consoante a proposta doutrinária em exame) di-

reito de recesso à luz da introdução da cláusula compromissória no estatuto. A existência 

dessa proteção individual poderia ser considerada, então, como apenas um dentre vários fa-

tores dentro de uma análise global sobre a razoabilidade da cláusula compromissória esta-

tutária. Numa palavra, aplicar-se-ia um standard, buscando-se uma solução ótima, e não 

uma regra automática (“tudo ou nada”). Não obstante, acaso venha a ser adotada a proposta 

legislativa (Projeto de Lei n. 7108/2014), tollitur quaestio: o intérprete deverá aplicar a re-

gra formal em exame, sem investigar as circunstâncias de cada caso, já que o direito de re-

cesso, segundo entendimento majoritário, não precisa ser motivado.296 

b) A outra proposta comumente formulada é a de que seja majorado o quórum para 

aprovação da cláusula compromissória. Tal medida encontra novamente amparo na legis-

lação italiana — que impõe, tanto para a inclusão quanto para a exclusão da cláusula, o vo-

to favorável de dois terços do capital social. O direito espanhol caminhou no mesmo senti-

do: a lei n. 11/2011, que reformou a Lei de Arbitragem de 2003, exige igualmente quórum 

de dois terços para que se delibere pela inclusão de convenção arbitral estatutária (art. 11-

bis297). 

Apesar dos exemplos colhidos no direito estrangeiro, é desnecessário elevar o quó-

rum exigido para a aprovação da introdução (ou exclusão) de cláusula compromissória nos 

estatutos sociais. Como já visto, a instituição de quóruns qualificados constitui forma de 

proteção da minoria. No caso da cláusula compromissória estatutária, no entanto, não se 

trata de proteger um sócio enquanto minoritário. Isso porque o que está em jogo—também 

                                                

296 Ver, nesse sentido, Rachel Sztajn, “O direito de recesso nas sociedades comerciais,” Revista de Direito 
Mercantil (RDM), 1988, vol. 71, 50 ss., p. 52 (negando a necessidade de prejuízo para que se exerça eficaz-
mente o direito de recesso). Contra, salientando a importância da motivação do exercício do direito de reces-
so, à luz da possibilidade de revogação da deliberação assemblear (LSA art. 137, § 3º), J. A. Tavares Guerrei-
ro, “Direito de retirada e poder de retratação,” Revista de Direito Mercantil (RDM), 1981, vol. 4, 2 ss. A 
visão deste último A. aproxima-se, em alguma medida, da proposta feita no texto (de que se trate o recesso, 
fundado na introdução de cláusula compromissória no estatuto, mais como um standard do que como uma 
regra), já que destaca a necessidade de averiguar-se o efetivo interesse e prejuízo para o acionista dissidente. 
Id., esp. p. 23. 

297 “Artículo 11 bis. Arbitraje estatutario. 1. Las sociedades de capital podrán someter a arbitraje los con-
flictos que en ellas se planteen. 2. La introducción en los estatutos sociales de una cláusula de sumisión a ar-
bitraje requerirá el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las acciones o a 
las participaciones en que se divida el capital social. 3. Los estatutos sociales podrán establecer que la im-
pugnación de los acuerdos sociales por los socios o administradores quede sometida a la decisión de uno o 
varios árbitros, encomendándose la administración del arbitraje y la designación de los árbitros a una institu-
ción arbitral.” 
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consoante exposição anterior—são direitos individuais do acionista, e não o equaciona-

mento das relações de subordinação e supremacia entre maioria e minoria. 

Por isso, tem pouca utilidade um aumento do quórum exigido para a deliberação — 

justamente por confundir a necessária tutela dos direitos individuais com o problema di-

verso da defesa da minoria.298 A demonstrar sua inadequação, cabe lembrar que, de toda a 

forma, bastaria a discordância de um único acionista para que, no caso, surgissem todas as 

dúvidas já levantadas sobre a eficácia da cláusula compromissória. 

Por fim, ressalve-se que tanto o direito de recesso quanto eventual majoração de 

quórum previstos em lei não devem pressupor apenas a inserção da cláusula compromissó-

ria estatutária. Naqueles casos em que as controvérsias societárias já estejam submetidas à 

arbitragem, e em que se deseje retirar a previsão do estatuto da sociedade, devem aplicar-

se igualmente os mecanismos apontados, acaso existentes na legislação. Vale dizer: terá di-

reito de recesso também o sócio que se oponha à exclusão da cláusula compromissória; e a 

deliberação que tenha esta matéria por conteúdo deve sujeitar-se ao mesmo requisito de 

votos exigido para a sua introdução.299 Trata-se simplesmente de decorrência de um postu-

lado de coerência.300 

2.5.7. Vinculação dos Administradores da Sociedade à Cláusula 

Questão ainda em aberto é aquela relativa à relação dos administradores da socie-

dade com a cláusula compromissória estatutária. Ao contrário do que ocorre quanto aos 
                                                

298 É claro que, ao tutelar direitos individuais, a lei acaba também por proteger a minoria. Ainda assim, os 
problemas são diversos e a questão relativa ao alcance subjetivo da cláusula compromissória é desenganada-
mente um problema do acionista enquanto indivíduo, e não minoritário. 

299 A solução é condizente com o direito italiano, em que se exige a maioria qualificada de dois terços do 
capital social, prevendo-se ainda o direito de recesso, tanto para a introdução quanto para a eliminação da 
cláusula compromissória nos atos constitutivos ou estatuto da sociedade. Ver Francesco P. Luiso, Diritto 
processuale civile, vol. 5, p. 91 (6 ed. 2011) (destacando que o fator decisivo é a “variação do instrumento de 
resolução das controvérsias societárias,” e não a subtração, em si mesma, de tais disputas da competência ju-
diciária). 

300 Cabe perguntar se, à luz do art. 129 da LSA, o estatuto de companhia fechada pode determinar quórum 
qualificado para a inserção da cláusula compromissória, mas não para a sua exclusão, contrariando o que se 
expôs no texto. Ainda que se trate de escolha feita pela própria sociedade—e não de imposição feita pelo le-
gislador—, parece-me existir óbice à previsão estatutária nesse sentido. A lei permite aumentar o quorum, 
mas exige que se especifique a “matéria” objeto da deliberação (LSA art. 129, § 1º). Na hipótese sob exame, 
a matéria, em si, é idêntica: trata-se sempre de deliberação sobre cláusula compromissória (= matéria), qual-
quer que seja a proposta submetida à votação—inclusão ou exclusão da cláusula. O estatuto, ao elevar o quo-
rum exigido, teria de fazê-lo, portanto, para a matéria como um todo, sem discriminar deliberações segundo o 
seu “sentido vetorial.” 
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acionistas (LSA art. 129, § 3˚), a lei brasileira nada previu a esse respeito. Em contraste, a 

lei italiana dispõe que o estatuto poderá determinar a submissão à arbitragem de conflitos 

envolvendo os administradores, que se reputam vinculados a partir da aceitação do encargo 

(d.-lgs. 5/2003 art. 34(4)301). Deve buscar-se saber, então, se o silêncio da nossa lei é elo-

quente, implicando a ausência de sujeição dos administradores à convenção de arbitragem, 

ou se, ao contrário, a vinculação destes (e dos membros do Conselho Fiscal302) ao estatuto 

pode ser deduzida do sistema jurídico como um todo. 

Autorizadíssima opinião entende ilegítima a vinculação dos administradores pela 

simples aceitação do encargo, sem adesão expressa à convenção de arbitragem. A hipótese 

acabaria por criar, segundo esta linha de raciocínio, uma arbitragem “obrigatória,” imposta 

por fonte heterônoma (i.e. pela lei) e não por meio do exercício da autonomia privada. Ao 

contrário do acionista que sucede outrem ao adquirir supervenientemente participação so-

cietária, para quem a cláusula compromissória é uma regra interna, para o administrador 

trata-se de norma externa à relação que o liga à sociedade e, assim, a ele inaplicável.303 

Apesar de sua aparente eloquência, não se pode compartilhar a opinião transcrita. 

Deve distinguir-se o administrador enquanto integrante de órgão da sociedade do 

administrador em sua figura individual (enquanto prestador de serviços, mandatário ou 

empregado).304 Neste último caso, eventuais disputas concernem ao contrato de administra-

                                                

301 “Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da ammi-
nistratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione 
dell'incarico, è vincolante per costoro.” 

302 Aos conselheiros aplicam-se, mutatis mutandis, os argumentos feitos no texto com relação aos adminis-
tradores, lembrando-se que aqueles podem ser demandados em ação de responabilidade (LSA art. 158, § 5º, 
c/c art. 165) ao emitirem parecer favorável a uma operação ilícita, por exemplo. 

303 Francesco P. Luiso, Diritto processuale civile, vol. 5, p. 96–97 (6 ed. 2011) 
304 Christian Duve, “Arbitration of Corporate Law Disputes in Germany,” in Arbitration in Germany: The 

Model Law in Practice, p. 996–99 (Böckstiegel et al. eds. 2007). 

Existe controvérsia doutrinária em torno da natureza do vínculo entre administrador e sociedade. Parte da 
doutrina nega que exista relação contratual (sobretudo de emprego, por faltar o elemento de subordinação), 
adotando a teoria organicista, segundo a qual o administrador é nomeado por um ato unilateral, condicionado 
à sua aceitação, e tem poderes definidos ex lege, presentando a sociedade. Parece-me, no entanto, que não se 
pode ignorar o aspecto negocial da relação, que, tal como outras figuras, tem seus contornos parcialmente de-
finidos em lei, sem eliminar a autonomia privada dos sujeitos na definição de parte do seu conteúdo—por 
exemplo, na adoção de cláusula compromissória para dirmirir eventuais litígios surgidos entre o administra-
dor, enquanto indivíduo, e a sociedade. Discutindo o ponto, com amplas referências bibliográficas, ver Luis 
Felipe Spinelli, Os deveres fiduciários dos administradores de sociedade anônima e a regra geral sobre con-
flito de interesses (art. 156 da Lei n. 6.404/76), p. 24–25 (nota 49) (descrevendo as teorias usualmente adota-
das e indicando a tendência em distinguir o ato unilateral de nomeação de um contrato que regularia as rela-
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ção e exigem, portanto, previsão expressa nesse instrumento (ainda que por meio de refe-

rência a outro documento) e manifestação de vontade concorde do administrador. Enquan-

to membro do órgão, no entanto, o administrador está vinculado ao estatuto a partir da 

aceitação do encargo, integrando o nexo de contratos que forma a sociedade. Vincula-se, 

nessa medida, também à cláusula compromissória estatutária que preveja a arbitragem de 

conflitos envolvendo a Administração (e.g.: ação de responsabilidade, ação para cumpri-

mento de deliberação). 

A vinculação dos administradores resulta, assim, de sua posição na estrutura e hie-

rarquia de poderes da sociedade e da própria dinâmica das sociedades. O silêncio da lei não 

deve ser interpretado como a exclusão de tais efeitos: antes, o art. 129, § 3˚, LSA, tem de 

ser visto como mera regra expletiva. Afinal, tratando-se de direitos patrimoniais disponí-

veis, inexiste óbice a que se convencione a arbitragem de litígios societários—bastando, 

para tanto, a previsão do instituto pela lei de arbitragem e a própria consagração da auto-

nomia privada como norma estruturante no ordenamento jurídico brasileiro. Corroborando 

tal entendimento, as cláusulas-modelo sugeridas pela BM&FBOVESPA, tanto para socie-

dades anônimas305 quanto para sociedades limitadas,306 fazem referência expressa aos admi-

nistradores, ao lado dos acionistas e da própria sociedade, como sujeitos vinculados à arbi-

tragem. 

2.5.8. Conclusões Parciais 

A título de conclusão parcial, pode responder-se que, à luz do art. 109, § 3˚, LSA, é 

prima facie válida e eficaz a cláusula compromissória estatutária adotada por maioria dos 

                                                                                                                                              

ções internas) e p. 38, nota 89 (negando que se possa falar em relação de emprego, por faltar a subordinação 
do administrador que tem, ao invés, discricionariedade no seu agir) (2009). 

305 “A companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, 
por meio de arbitragem, de acordo com o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Merca-
do, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, 
da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação eseus efeitos, das disposições contidas na Lei 
6.404/76, no Estatuto Social da companhia, nas normas editadas pela Comissão de Valores Mobiliários 
(quando se tratar de companhia aberta).” Disponível em: http://www.bmfbovespa.com.br/pt-
br/download/SAs.pdf (grifos meus). 

306 “A sociedade, seus sócios e administradores obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, de acordo 
com o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado, todae qualquer disputa oucontro-
vérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, inter-
pretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas no Contrato Social da sociedade e nas normas apli-
cáveis às sociedades por quotas de responsabilidade limitadas.” Disponível em: 
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/download/SLs.pdf (grifos meus). 
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votos em assembleia geral. A abrangência subjetiva alcança não somente os acionistas que 

votaram favoravelmente, mas também os ausentes e dissidentes — com base no princípio 

majoritário que rege as sociedades de capitais —, bem como, com maior razão, aqueles 

que ingressaram na sociedade após a adoção da cláusula. Neste último caso, é desnecessá-

ria qualquer formalidade adicional (inaplicável, assim, o art. 4˚, § 2˚ da LArb), sendo equi-

vocado equiparar o estatuto a um contrato por adesão. Por fim, também os administradores, 

parte da estrutura orgânica da companhia, reputam-se vinculados a partir da aceitação do 

encargo. 

O princípio majoritário, no entanto, há de ser temperado pela proteção individual 

dos acionistas — algo que não se confunde com a proteção da minoria — e pelos limites 

impostos pela ordem pública. Assim, muito embora a cláusula compromissória não fira o 

direito essencial previsto no art. 109, § 2˚, da LSA, poderá ela violar, em concreto, direitos 

individuais de natureza substantiva e processual. 

Acima de tudo, é necessário que a convenção garanta a participação paritária no 

processo de todos os sujeitos afetados pela sentença arbitral (que decida situação incindí-

vel). Para fazê-lo, deve impor-se como condição de validade e eficácia da cláusula: (i) a 

previsão de que o tribunal arbitral seja constituído inteiramente por autoridade nomeadora 

estranha à sociedade (e seus acionistas); (ii) a possibilidade real e efetiva de intervenção 

voluntária de terceiros-acionistas no processo, o que pressupõe que se lhes dê ciência da 

propositura da demanda. Desatendidos os requisitos, cabe impugnação, perante o Poder 

Judiciário, da cláusula compromissória estatutária, que poderá ser conservada por meio de 

sua revisão à luz de normas imperativas ou, alternativamente, invalidada; a matéria pode 

ser levantada, ademais, na própria arbitragem e/ou em ação anulatória da sentença arbitral. 

Uma forma eficaz de proteção individual no âmbito das companhias cujas ações 

não tenham liquidez e dispersão é a previsão de direito de retirada do acionista dissidente. 

De lege ferenda, portanto, seria possível adicionar a hipótese de introdução (ou exclusão) 

de cláusula compromissória estatutária ao rol do art. 136, LSA — tal como insistentemente 

sugerido pela doutrina brasileira e, agora, por projeto de lei. De lege lata, será quiçá pru-

dente prover estatutariamente tal direito, por ocasião da própria assembleia que deliberar 

pela introdução da convenção de arbitragem. Hoje, no entanto, a ausência de direito de re-

cesso não implica, por si só, a invalidade ou ineficácia da cláusula compromissória estatu-

tária; mais do que isso, seria preferível tratar a existência de direito de recesso como ape-
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nas um fator dentro de uma análise global da validade da cláusula compromissória, sobre-

tudo porque, em alguns casos, sua previsão pode, na prática, bloquear a alteração estatutá-

ria com prejuízo para o interesse da companhia. 

  



 121 

 

2.6. Estipulação em Favor de Terceiro 

A estipulação em favor de terceiro é verdadeiro contrato firmado entre estipulante e 

promitente (partes contratuais), com a peculiaridade de que o credor da prestação, deno-

minado beneficiário, é um terceiro. O consentimento deste, portanto, não é necessário à 

constituição do negócio jurídico, muito embora possa ele recusar a execução da estipulação 

em momento ulterior.307 Graficamente, a relação jurídica é representada por um esquema 

triangular—figurando o beneficiário como destinatário da prestação a que se obriga o pro-

mitente—, e não por uma simples linha reta entre credor e devedor.308 

A figura não se confunde com a representação. Ao contrário do que ocorre nesta, 

em que o representado é parte da relação jurídica (ver, supra, § 2.2.), no contrato em favor 

de terceiro o beneficiário não ostenta tal qualidade.309 Trata-se, como o próprio nome suge-

re, de verdadeiro terceiro, estranho à fattispecie contratual, mas que vem a adquirir preten-

são contra o promitente. A estipulação em favor de terceiro é tida, por conseguinte, como 

“a exceção, por excelência, ao princípio de relatividade dos contratos quanto às pesso-

as.”310 

Na estipulação em favor de terceiro, este tem ação direta para exigir a prestação do 

promitente,311 estando sujeito, no entanto, às condições e normas do contrato com o qual 

                                                

307 Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, vol. III, n. 204, p. 108–109 (12 ed. 2005). 
308 J. M. Antunes Varela, Das obrigações em geral, vol. 2, n. 98, p. 373 (6 ed. 1995); M. J. de Almeida 

Costa, Direito das Obrigações, n. 30.2.1, p. 238 (4 ed. 1984). 
309 J. M. Antunes Varela, Das obrigações em geral, vol. 2, n. 99, p. 379 (6 ed. 1995); M. J. de Almeida 

Costa, Direito das Obrigações, n. 30.2.1, p. 237 (4 ed. 1984). Além disso, deve distinguir-se o verdadeiro 
contrato em favor de terceiro (berechtigender Vertrag zugunsten eines Dritten)—em que do contrato surge 
diretamente a pretensão do beneficiário—dos casos em que há um simples contrato autorizativo de prestação 
a terceiro (ermächtigenden Verträge zugunsten eines Dritten). 

310 Orlando Gomes, Contratos, n. 129, p. 201 (6 ed. 1977). 
311 Trata-se de posição tranquila na doutrina; ver em geral Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Di-

reito Civil, vol. III, n. 205, p. 113 (12 ed. 2005). No direito estrangeiro, ver: BGB § 328 (dispondo que o ter-
ceiro adquire o direito de exigir o cumprimento da obrigação diretamente); Code Civil francês Art. 1121 
(prevendo a possibilidade de estipulação em favor de terceiro, que se torna irrevogável diante da aceitação 
deste); c.c. italiano art. 1411 (igualmente conferindo ao terceiro o direito contra o promitente); Contracts 
(Rights of Third Parties) Act 1999 (Reino Unido) section 1, (1) e (4) (consagrando o direito do terceiro de fa-
zer valer, em seu próprio nome, um termo contratual vis-à-vis o promitente, sujeito no entanto aos demais 
termos relevantes do contrato). 
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anui (CC art. 436, par. ún.).312 Segundo construção doutrinária precisa,313 a pretensão do 

terceiro contra o promitente justifica-se acima de tudo como meio para a realização do ob-

jetivo contratual perseguido pelas partes (tal como manifestado no contrato e à luz das cir-

cunstâncias do caso) ou, ainda, por razões de justiça independentes que não conflitem com 

o programa contratual. Deve inquirir-se, nessa medida, se o promissário poderia realizar 

seus objetivos sem que se concedesse pretensão ao beneficiário e, por outro lado, se o 

promitente, ao tempo da barganha, estava em condições de antever e tomar em considera-

ção a extensão de sua responsabilidade perante terceiros. No seguro sobre a própria vida, 

por exemplo, é da essência da transação que, para que se possa efetuar a vontade do segu-

rado, seja concedida pretensão ao beneficiário indicado na apólice; sem a iniciativa do be-

neficiário em caso de inadimplemento pela seguradora, a obrigação não teria, na prática, 

exigibilidade. Ademais, em tais casos a seguradora está evidentemente ciente de que, dian-

te da ocorrência do sinistro, tem responsabilidade pelo pagamento ao beneficiário. 

Como o exercício da pretensão pressupõe a livre aceitação pelo beneficiário do 

contrato inter alios, estará ele vinculado a eventual cláusula compromissória, submetendo-

se, assim, à arbitragem.314 Para ser mais preciso, não é necessário que o terceiro seja sequer 

efetivamente beneficiário; basta que alegue o status de beneficiário, aduzindo pretensão 

com base no contrato, para que haja consentimento com a jurisdição arbitral—ainda que os 

árbitros venham a decidir, por exemplo, que o terceiro não era de fato titular da situação 

substancial alegada.315 

Qualquer solução contrária desequilibraria a economia do contrato, sujeitando o 

promitente à exclusiva discricionariedade do beneficiário. Violaria, ademais, a boa-fé obje-

tiva, que veda o exercício contraditório de posições jurídicas (teoria dos atos próprios): no 

caso, a asserção de pretensão com base no contrato e a simultânea rejeição da cláusula 

compromissória contida no mesmo pacto. A ação do terceiro é “derivada” e, portanto, deve 

                                                

312 Orlando Gomes, Contratos, n. 129, p. 200 (6 ed. 1977). 
313 Melvin Eisenberg, Third-Party Beneficiaries, 92 Colum. L. Rev. 1358, p. 1385 et seq. (1992). 
314 Otto Sandrock, “Arbitration Agreements and Groups of Companies”, in Festschrift Pierre Lalive, 625 

ss., p. 636 (1993). 
315 Alan Scott Rau, “‘Consent’ to Arbitral Jurisdiction: Disputes With Non-Signatories,” in Multiple Party 

Actions in International Arbitration, p. 114, nota 145 (2009). 
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estar sujeita às mesmas defesas que o promitente poderia arguir contra o promissário,316 in-

cluída aí a exceção com base na convenção de arbitragem. 

Ao fazer valer a cláusula compromissória, o terceiro beneficiário terá, por outro la-

do, os mesmos direitos que as partes contraentes. Isso significa que a ele devem ser assegu-

radas as mesmas oportunidades para a nomeação dos árbitros e determinação do procedi-

mento. 

A solução encontra paralelo em diversos sistemas jurídicos estrangeiros. O direito 

inglês, por exemplo, por meio do Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, prevê que 

as partes podem condicionar o benefício conferido ao terceiro à aceitação da convenção de 

arbitragem por este. Ao aceitar o benefício condicional, o terceiro é considerado então par-

te da cláusula compromissória—estando a ela vinculado e, por outro ângulo, também po-

dendo fazê-la valer contra o promitente.317 Hipótese mais rara é aquela, igualmente prevista 

pela legislação inglesa, em que as partes do contrato estipulam em favor do terceiro, dire-

tamente, o poder de arbitrar certos conflitos, independentemente de um benefício material. 

Nesse caso, ausente a justificativa baseada na noção de um conditional benefit, o uso da 

arbitragem depende da escolha unilateral do beneficiário.318 

                                                

316 Marvin A. Chirelstein, Concepts and Case Analysis in the Law of Contracts p. 249–50 (7. ed. 2013); 
ver, ainda, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Ref-
erence (DCFR) (von Bar et al. ed., 2009), p. 223, Model Rule II:9:302: Rights, remedies and defences 
(“Where one of the contracting parties is bound to render a performance to the third party under the contract, 
then, in the absence of provision to thecontrary in the contract: . . . (b) the contracting party may assert 
against the third party all defenceswhich the contracting party could assert against the other party to the con-
tract.”) 

317 Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, section 8(1): “[T]he third party shall be treated for the 
purposes of that Act as a party to the arbitration agreement as regards disputes between himself and the 
promisor relating to the enforcement of the substantive term by the third party.” Sobre o tema, ver Neil An-
drews, “Strangers to Justice No Longer: The Reversal of the Privity Rule Under the Contracts (Rights of 
Third Parties) Act 1999,” 2001 Cambridge L. J. 353, esp. 373–74. Inicialmente, a Law Commission havia re-
jeitado propostas de incluir no projeto tratamento relativo a convenções de arbitragem. A recomendação era 
de que o terceiro não poderia fazer valer a cláusula compromissória contida no contrato em seu favor. Ver 
The Law Commission No 242, Privity Of Contract: Contracts For The Benefit Of Third Parties, p. 160–3 
(Cm. 3329, 1996). Ulteriormente, no entanto, o projeto foi emendado para abrigar a provisão. Trata-se, em 
verdade, de solução coerente com a regra contida na section 1(4): “This section does not confer a right on a 
third party to enforce a term of a contract otherwise than subject to and in accordance with any other relevant 
terms of the contract.” 

318 Presente a cláusula compromissória em favor do terceiro, sem que exista um conditional benefit, “the 
third party shall, if he exercises the right, be treated for the purposes of that Act as a party to the arbitration 
agreement in relation to the matter with respect to which the right is exercised, and be treated as having been 
so immediately before the exercise of the right.” Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, section 8(2). 
Sobre o ponto, ver as Explanatory Notes à legislação, para. 35 (salientando que, para que não se imponha 
simplesmente uma obrigação ao terceiro, sem o correspondente benefício—situação retratada pela subsection 
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O arquétipo mais significativo de estipulação em favor de terceiros na arbitragem 

encontra-se, na atualidade, no campo de arbitragem de investimentos.319 Por meio de um 

tratado bilateral (bilateral investment treaty—BIT) ou multilateral, ou até mesmo por meio 

de legislação interna, o Estado-anfitrião (i.e., o Estado importador de capital) compromete-

se a arbitrar eventuais disputas com investidores do outro país, com quem muitas vezes não 

possui uma relação contratual direta. Embora alguns doutrinadores tenham se referido ao 

fenômeno como uma arbitragem sem base contratual (arbitration without privity),320 trata-

se, em verdade, de simples estipulação em favor de terceiros: o Estado faz uma “proposta 

duradoura” (standing offer) para arbitrar litígios com investidores do outro país; estes, por 

sua vez, na condição de terceiros, aceitam a estipulação e perfectibilizam a convenção de 

arbitragem ao iniciarem o procedimento arbitral.321 

Em projetos de construção—usualmente integrados por vários contratos entre dife-

rentes partes (entre o dono da obra e um ou mais empreiteiros; entre este(s) e subempreitei-

ros)—, a figura do terceiro beneficiário também assume importância. Dois exemplos bas-

tam para ilustrá-lo. Primeiro: é comum na indústria que o dono da obra exija do 

empreiteiro um payment bond como garantia do pagamento que deve ser feito pelo emprei-

teiro ao subempreiteiro. O dono da obra o faz porque, ao contarem com a garantia do 

payment bond, subempreiteiros poderão apresentar propostas mais baratas e, com isso, o 
                                                                                                                                              

1—, o terceiro deve exercer o direito à arbitragem, tratando-se então o terceiro como se parte fosse a partir do 
momento imediatamente anterior ao exercício do direito), disponível em 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/31/notes/division/4/8. Para uma visão crítica desta hipótese, ver 
Elena Zucconi Galli Fonseca, La convenzione arbitrale rituale rispetto ai terzi, p. 284–9 (2004) (rejeitando 
que a cláusula compromissória, em si mesma considerada, possa assumir a forma de uma estipulação em fa-
vor de terceiro). 

319 O Brasil, como se sabe, não é signatário da Convenção de Washington de 1965 (ICSID Convention) ou 
de tratados bilaterais de investimento. Para uma análise da posição brasileira contra a tendência mundial em 
favor da arbitragem de investimentos, ver Jan Kleinheisterkamp, “O Brasil e as disputas com investidores es-
trangeiros,” in Comércio Internacional e Desenvolvimento - Uma Perspectiva Brasileira (R. Di Sena Jr. & 
M.T. Costa Souza Cherem eds., 2004). p. 156-187 (demonstrando a força da velha doutrina Calvo entre nós e 
expondo detalhadamente as circunstâncias político-partidárias que levaram à rejeição de sucessivas tentativas 
de firmar tratados internacionais de investimento). Para uma comparação entre a arbitragem de investimentos 
e a arbitragem comercial, ver Karl-Heinz Böckstiegel, “Commercial and Investment Arbitration: How Diffe-
rent Are They Today?,” 28(4) Arb. Int’l 577 (2012) (descrevendo as diferentes questões que costumam surgir 
num e noutro tipo de arbitragem). 

320 Jan Paulsson, Arbitration Without Privity, 10(2) ICSID Rev.— Foreign Inv. L.J. 232 (1995). 
321 Republic of Ecuador v. Chevron Corp., 638 F.3d 384, 392-93 (2d Cir. 2011) (esclarecendo que a aces-

são do Equador ao Tratado Bilateral de Investimento constitui uma standing offer to arbitrate e que o reque-
rimento de arbitragem feito pelo investidor completa a convenção de arbitragem por escrito). Ver, ainda, W. 
Lawrence Craig, “Introduction,” in Multiple Party Actions in International Arbitration, p. lx, nota 8 (2009) 
(afirmando que os termos do tratado permitem que o investidor, como uma espécie de terceiro beneficiário, 
aceite a proposta do Estado). 
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custo da obra como um todo será reduzido.322 Para atingir esse objetivo, é essencial que o 

subempreiteiro, face ao inadimplemento do empreiteiro, possa exigir do garante o paga-

mento Segundo: havendo vários empreiteiros entre os quais é dividida a obra, esses por ve-

zes assumem perante o dono da obra a obrigação de indenizar os outros co-empreiteiros 

por prejuízos causados pela sua má atuação. Ainda que inexista relação direta entre os co-

empreiteiros, o co-empreiteiro lesado deve poder demandar contra o co-empreiteiro ina-

dimplente na qualidade de terceiro beneficiário do contrato deste com o dono da obra.323 

Tanto num quanto noutro caso, havendo cláusula compromissória (no payment bond ou no 

contrato com o dono da obra, respectivamente), o subempreiteiro ou co-empreiteiro, en-

quanto terceiro beneficiário que formula pretensão com base em tal instrumento, estará 

vinculado à arbitragem.324 

Outros exemplos abundam. As cortes norte-americanas já decidiram que o contrato 

feito em benefício de sociedade anônima em formação, ainda não registrada, que venha 

depois a ratificá-lo, é uma estipulação em favor de terceiro (ou, ainda, com idêntico resul-

tado, um contrato com pessoa a nomear). A sociedade recém-criada poderá, por isso, fazer 

valer e estará, por outro lado, vinculada à cláusula compromissória contida no contrato ce-

                                                

322 Evidentemente, o empreiteiro computará na sua proposta um prêmio relativo a essa garantia. O dono da 
obra, no entanto, ao exigir um payment bond, está a indicar sua crença de que o desconto dado pelos sub-
empreiteiros diante da garantia de pagamento pela sua prestação será, como um todo, maior do que o acrés-
cimo resultante para o empreiteiro pela contratação do bond—com os benefícios excedendo, portanto, os cus-
tos da operação. A hipótese é plausível. Uma instituição financeira que ofereça fianças bancárias, por exem-
plo, está em melhores condições de avaliar o risco de crédito representado pelo empreiteiro do que os sub-
empreiteiros, que tem menos acesso a informações relevantes e, diante de seu patrimônio, podem ser mais 
avessas a risco. Assim, os custos de transação serão menores para que se emita o payment bond do que aque-
les que resultariam se cada sub-empreiteiro cobrasse um valor adicional para assegurar a si próprio contra os 
riscos de inadimplemento. Desenvolvendo esta explicação, v. Melvin Eisenberg, Third-Party Beneficiaries, 
92 Colum. L. Rev. 1358, 1398 (1992). 

323 Melvin Eisenberg, Third-Party Beneficiaries, 92 Colum. L. Rev. 1358, 1400–02 (1992). Isso porque um 
dos objetivos do contrato entre o dono da obra e o empreiteiro faltoso era justamente reduzir o custo geral da 
obra ao estabelecer que cada co-empreiteiro contasse com essa garantia, evitando, outrossim, que o dono da 
obra fosse responsável. 

324 É diferente a situação, no entanto, quando o subempreiteiro inadimple face ao empreiteiro. Ainda que se 
pudesse cogitar ser o dono da obra, em tal caso, um terceiro beneficiário, conceder a ele pretensão contra o 
subempreiteiro é desnecessário. Basta, com efeito, que reclame indenização do empreiteiro, com quem guar-
da relação direta, cabendo a este suportar os riscos de inadimplemento do subempreiteiro por ele mesmo es-
colhido. Ver, mais uma vez, Melvin Eisenberg, Third-Party Beneficiaries, 92 Colum. L. Rev. 1358, 1403–06 
(1992) (fazendo ressalva, no entanto, quanto ao caso em que o empreiteiro se torne insolvente, hipótese em 
que pode ser necessário admitir a exigibilidade da prestação diretamente pelo dono da obra). O problema des-
loca-se para o exercício do direito de regresso do empreiteiro contra o subempreiteiro, esbarrando nas difi-
culdades, exasperadas na arbitragem, inerentes à denunciação da lide e às intervenções de terceiro em geral 
(ver, infra, 3.2). 
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lebrado pelo fundador.325 Similarmente, na hipótese já lembrada do seguro de vida, o bene-

ficiário que exercer pretensão contra a seguradora estará sujeito e poderá valer-se da cláu-

sula compromissória porventura contida na apólice. 

2.7. Aplicação da Teoria dos Atos Próprios (Estoppel) 

Decisões judiciais e obras doutrinárias salientam, ainda, a possibilidade de “esten-

der” a cláusula compromissória com base no conceito anglo-americano de estoppel, noção 

a que corresponde, na tradição continental, a teoria dos atos próprios enquanto aplicação da 

cláusula geral da boa-fé objetiva (CC arts. 113, 187 e 422).326 Trata-se, essencialmente, de 

vedação do venire contra factum proprium ou da interdição de contradizer-se, princípio ge-

ral do direito do comércio internacional.327 

O estoppel pode operar de duas formas distintas, em sentidos vetoriais inversos, 

conforme a posição do não-signatário. Pode, com efeito, incidir: a) para vincular um não-

signatário a arbitrar disputas com um signatário da convenção de arbitragem, hipótese situ-

ada em alguma proximidade com a estipulação em favor de terceiros; e b) para vincular um 

signatário a arbitrar disputas com um não-signatário que pretende valer-se da cláusula 

compromissória inter alios. 

                                                

325 Application of Jacoby et al., 33 N.Y.S.2d 621, 624 (Sup. Ct. 1942) (decidindo que a sociedade em 
formação tinha o poder de executar a cláusula compromissória contida em contrato celebrado em seu 
benefício: “as respects pre-incorporation contracts—contracts made in the name of an inchoate corporation 
are not void ab initio but are only enforceable after organization has been completed, on the principle of rati-
fication and estoppel (see Cramer v. Burnham, 107 Conn. 216, 140 A. 477), and upon the principle that the 
beneficiary of a contract may sue to enforce rights and benefits conferred upon him under it even though he 
is not a party thereto.”) 

326 Ver, por todos, António Menezes Cordeiro, Da boa fé no direito civil, p. 753 et seq. (1985, 2.ª reimp., 
2001) (analisando a teoria pelo ângulo da tutela da confiança). 

327 Emmanuel Gaillard, “L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui comme principe général du 
droit du commerce international (le principe de l’estoppel dans quelques sentences arbitrales récentes),” Rev. 
Arb., 1985, 241 et seq., p. 246 (« C'est l'interdiction faite à la personne qui, par ses déclarations, ses actes ou 
son attitude, c'est-à-dire par la « représentation » qu'elle a pu donner d'une situation donnée, a conduit une 
autre personne à modifier sa position à son détriment ou au bénéfice de la première, d'établir en justice un fait 
contraire à cette « représentation » initiale. La règle repose sur une exigence de bonne foi interdisant de profi-
ter de ses propres contradictions ou, selon la formule célèbre d'un ancien arrêt, de « souffler à la fois le chaud 
et le froid, d'affirmer d'un côté et de dénier de l'autre» »). 
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2.7.1. Segue: para Compelir Não-Signatários à Arbitragem 

a) Enquanto forma de vincular não-signatários, o princípio cardeal é o de que seria 

contraditório auferir diretamente benefícios a partir do contrato inter alios, de um lado, e 

repudiar a cláusula compromissória nele contida, de outro. A figura aproxima-se, em mui-

to, da regra já estudada segundo a qual o terceiro beneficiário, na estipulação em favor de 

terceiros, está vinculado à cláusula compromissória ao exercer pretensão com base no con-

trato inter alios. Há, com efeito, uma sobreposição significativa entre as duas situações, o 

que explica certa repetição de conceitos e precedentes.328 

A jurisprudência norte-americana é rica em instâncias de aplicação do princípio. No 

precedente Deloitte Noraudit A/S,329 por exemplo, uma firma de auditoria contábil conce-

deu, sob um acordo que continha cláusula compromissória, o direito de usar o nome co-

mercial em suas operações fora dos Estados Unidos às suas afiliadas regionais. Uma das 

afiliadas, ao ter ciência do teor do acordo, utilizou-se do nome comercial com base no ar-

ranjo contratual, apesar de não o ter formalmente concluído em próprio nome. O Second 

Circuit decidiu que, à luz de tais circunstâncias, ao “intencionalmente explorar o acordo,” 

derivando para si benefícios, a afiliada estava vinculada à cláusula compromissória e im-

pedida (estopped) de furtar-se à arbitragem de disputas abrangidas pela convenção.330-331 

Em Tencara, a mesma Corte decidiu que os compradores de um navio (e seus segu-

radores) estavam vinculados à cláusula compromissória contida em contrato celebrado en-

                                                

328 Sintomaticamente, parte da doutrina considera o recurso à noção de equitable estoppel desnecessário e, 
por isso, apto apenas a obscurecer as questões relevantes na determinação do alcance subjetivo da cláusula 
compromissória. Ver, nesse sentido, James M. Hosking, “The Third Party Non-Signatory’s Ability to Com-
pel International Commercial Arbitration: Doing Justice Without Destroying Consent,” 4 Pepp. Disp. Resol. 
L.J. 469, p. 537–38 (2003-2004). 

329 Deloitte Noraudit A/S v. Deloitte Haskins & Sells, U.S., 9 F.3d 1060 (2d Cir. 1993) 
330 Id., 1064. 
331 Deve distinguir-se tal situação dos casos em que o não-signatário deriva benefícios apenas “indireta-

mente” do contrato inter alios, hipótese em que não está vinculado à cláusula compromissória. Ver Thomson-
CSF, S.A. v. Am. Arbitration Ass'n, 64 F.3d 773, 779 (2d Cir. 1995) (caracterizando como “indireto,” com re-
lação ao contrato inter alios, o benefício auferido pela sociedade Thomson que, ao adquirir uma subsidiária, 
havia eliminado na prática do mercado a sua principal concorrente, que mantinha com a subsidiária adquirida 
um contrato de exclusividade; o benefício, que não resultara da execução do contrato ou do cumprimento da 
cláusula de exclusividade, era derivado da aquisição, em si, da subsidiária). A distinção entre benefícios dire-
tos e indiretos foi, no entanto, criticada por parte da doutrina. Ver James M. Hosking, “The Third Party Non-
Signatory's Ability to Compel International Commercial Arbitration: Doing Justice Without Destroying Con-
sent,” 4 Pepp. Disp. Resol. L.J. 469, p. 532 (2003-2004) (argumentando que a distinção é frágil, já que, na 
prática, a controladora Thomson estaria a fazer valer a cláusula de exclusividade contida no contrato). 
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tre os construtores-vendedores (Tencara) e a sociedade de classificação náutica (American 

Bureau of Shipping). Isso porque, ao aceitarem o certificado de classificação da nau, que 

incorporava o contrato por referência, receberam benefícios diretos da avença—como a re-

dução do custo de seguro e o registro do navio “Tag Heuer” sob a bandeira francesa. Seria 

iníquo, assim, permitir com que repudiassem a cláusula compromissória.332 

Raciocínio semelhante, novamente muito próximo da construção doutrinária ligada 

à estipulação de terceiros, foi empregado em Schwabedissen. Um comprador de maquiná-

rio havia ajuizado demanda judicial contra o fabricante de um serrote industrial, com quem 

não tinha relação contratual direta, já que havia adquirido o produto de um distribuidor lo-

cal. Para tanto, fundamentou sua pretensão no contrato celebrado entre o distribuidor e o 

fabricante—que continha além das garantias, no entanto, uma cláusula compromissória—, 

alegando dele ser um terceiro beneficiário. Aplicando a noção de estoppel, a Corte compe-

liu o demandante, à luz de arguição de exceção pelo fabricante, a arbitrar tais disputas, de 

maneira consistente com o fundamento contratual por ele invocado.333 

Noutra configuração, incide também a proibição de comportamentos contraditórios 

do não-signatário que, num primeiro momento, suscita a cláusula compromissória inter 

alios para evitar o prosseguimento de demanda judicial contra ele proposta, alegando, uma 

vez iniciada a arbitragem, a sua falta de vinculação. Nesse sentido decidiu, por exemplo, 

tribunal arbitral constituído sob os auspícios da Câmara de Comércio Internacional, rejei-

tando a alegação de falta de jurisdição arbitral feita por sociedade controladora não-

signatária que havia anteriormente suscitado a cláusula compromissória para obstar ação 

judicial.334 

                                                

332 Am. Bureau of Shipping v. Tencara Shipyard S.P.A., 170 F.3d 349, 353  (2d Cir. 1999) (“A party is es-
topped from denying its obligation to arbitrate when it receives a “direct benefit” from a contract containing 
an arbitration clause.”)  

333 Int'l Paper Co. v. Schwabedissen Maschinen & Anlagen GMBH, 206 F.3d 411, 418 (4th Cir. 2000) (“In 
the arbitration context, the doctrine [of equitable estoppel] recognizes that a party may be estopped from as-
serting that the lack of his signature on a written contract precludes enforcement of the contract's arbitration 
clause when he has consistently maintained that other provisions of the same contract should be enforced to 
benefit him.”) 

334 ICC Case No. 7604, J.D.I 1027 (1998), Collection of ICC Arbitral Awards 1996–2000, 510 ss.; ver o 
comentário de Arnoldo Wald, “A arbitragem, os grupos societários e os conjuntos de contratos conexos,” 
Rev. de Arbitragem e Mediação, 2004, vol. 2, 31 ss., p. 36–37. 
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2.7.2. Segue: para Compelir Signatários à Arbitragem 

b) O estoppel pode também incidir para vincular signatários a arbitrar disputas com 

não-signatários que queriam aderir à cláusula compromissória inter alios (willing nonsig-

natories). 

Sanciona-se então o comportamento desleal do signatário que, por exemplo, ao in-

cluir um não-signatário na demanda, visa a burlar a cláusula compromissória ou, ainda, 

busca litigar duas vezes as mesmas questões, valendo-se de processo judicial contra o não-

signatário como uma segunda chance de ver acolhida a sua pretensão (para usar a expres-

são inglesa, ter uma “second bite at the apple”). O destaque é importante: compele-se um 

signatário recalcitrante a arbitrar com um não-signatário que consente,335 solução menos 

radical do que a hipótese inversa, já vista, em que se vincula um não-signatário contra a 

sua própria vontade (e que exige, por isso, um ato desleal deste último apto a ensejar a 

aplicação da teoria dos atos próprios). Embora a parte não tenha concordado em arbitrar 

com o não-signatário, ambos manifestaram a sua vontade de submeter tal litígio, em seus 

contornos objetivos, aos árbitros. O problema relevante é definir o alcance do consenti-

mento do signatário (especificamente: arbitrar com quem?), questão logicamente ulterior à 

determinação de haver ou não consentimento em si com a arbitragem.336 

Consoante esclarece precedente norte-americano, as cortes têm “impedido um sig-

natário de evitar a arbitragem com um não-signatário quando as questões que o não-

signatário pretende levar à arbitragem são interligadas com o contrato que a parte impedida 

assinou” (grifo no original).337 Em Smith/Enron,338 por exemplo, foi celebrado contrato, 

                                                

335 R. Doak Bishop, A Practical Guide for Drafting International Arbitration Clauses, n. 4, p. 5 (s/d) dis-
ponível em: http://www.kslaw.com/library/pdf/bishop9.pdf (destacando que as cortes norte-americanas por 
vezes compelem um signatário a arbitrar pretensões (contra ou a favor) de um não-signatário que sejam inti-
mamente interligadas ou inseparáveis de pretensões (contra ou a favor) de uma signatária afiliada, desde que 
o não-signatário consinta com a arbitragem: “provided the non-signatory affiliate consents to arbitration”). 

336 Sobre tais noções, e sobre o “espectro” de questões ligadas ao consentimento, ver, supra, 1.1.1. 
337 Thomson-CSF, S.A. v. Am. Arbitration Ass’n, 64 F.3d 773, 779 (2d Cir. 1995) (“the circuits have been 

willing to estop a signatory from avoiding arbitration with a nonsignatory when the issues the nonsignatory is 
seeking to resolve in arbitration are intertwined with the agreement that the estopped party has signed”); 
Choctaw Generation Ltd. P’ship v. Am. Home Assur. Co., 271 F.3d 403 (2d Cir. 2001) (compelindo um sig-
natário (Choctaw) a arbitrar disputas sobre o contrato de garantia com um garante não-signatário que busca-
va valer-se da cláusula compromissória contida no contrato principal). 

338 Smith/Enron Cogeneration Ltd. P’ship, Inc. v. Smith Cogeneration Int’l, Inc., 198 F.3d 88 (2d Cir. 
1999) 
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com cláusula compromissória, entre companhias do grupo Enron, de um lado, e companhi-

as do grupo SCI, de outro. As contraentes originárias do grupo Enron haviam cedido a po-

sição contratual a outras entidades do mesmo grupo. Surgida a disputa, no entanto, SCI 

promoveu demanda judicial na República Dominicana. Incluiu no polo passivo apenas as 

contraentes originárias do grupo Enron, que haviam cedido a sua posição, embora sua pre-

tensão tivesse fundamento no contrato sucessivamente novado entre as partes. Em reação, 

as rés invocaram a cláusula compromissória, buscando compelir SCI a resolver o litígio na 

arbitragem com base (também) na doutrina de estoppel. A Court of Appeals, após diferen-

ciar a aplicação do estoppel contra e a favor de não-signatários, afirmou que SCI deveria 

ser efetivamente impedida de burlar a convenção de arbitragem. “Ao tratar as entidades 

Enron como uma unidade em seu pedido na demanda judicial dominicana,” esclarecerem 

os juízes, “SCI está impedida de alegar que os atuais signatários [i.e. as empresas cessioná-

rias] do [contrato] são distintos dos réus na demanda judicial dominicana. Portanto, conclu-

ímos que SCI não pode escudar-se da arbitragem alegando que somente o [primeiro contra-

to] contém uma cláusula compromissória eficaz.”339 

Identificar quem procura fazer valer a cláusula compromissória e contra quem al-

meja fazê-lo é, portanto, fundamental. Somente o signatário, que já consentiu com a arbi-

tragem ao assinar a convenção, pode ser compelido a arbitrar um disputa com base na sim-

ples conexidade entre a pretensão deduzida por um não-signatário e o contrato de que o 

signatário é parte. As cortes intervêm, em tais casos, para barrar uma manobra desleal do 

signatário, que se vale da inclusão de um não-signatário intimamente relacionado com a 

contraparte e com a disputa para esquivar-se da obrigação de arbitrar, frustrando a cláusula 

compromissória. Trata-se dos casos, por exemplo, em que o signatário demanda uma “par-

te relacionada com a qual não celebrou convenção de arbitragem, na esperança de que a 

pretensão contra a outra parte será decidida antes e terá efeitos preclusivos na arbitragem. 

Tal manobra não deve ser permitida.”340 Um signatário não pode burlar a cláusula com-

                                                

339 Id., 98 (“by treating the Enron entities as a single unit in its complaint in the Dominican Lawsuit, SCI is 
estopped from claiming that the current signatories to the 1994 Agreement are distinct from the defendants in 
the Dominican Lawsuit. Therefore, we conclude that SCI cannot now shield itself from arbitration by arguing 
that only the 1994 Agreement contains an enforceable arbitration clause . . .”). 

340 IDS Life Ins. Co. v. SunAmerica, Inc., 103 F.3d 524 (7th Cir.1996) (com opinião de Posner, C.J.) (tra-
tando de hipóteses em que uma parte busca burlar a convenção de arbitragem ao demandar uma “related par-
ty with which it has no arbitration agreement, in the hope that the claim against the other party will be adju-
dicated first and have preclusive effect in the arbitration. Such a maneuver should not be allowed to 
succeed....”). 
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promissória simplesmente adicionando como corréu, em processo judicial, um não-

signatário. Em tais casos, é possível até mesmo que se suspenda o processo judicial contra 

o não-signatário, aguardando-se o desfecho de questões potencialmente prejudiciais na ar-

bitragem, evitando, assim, com que o signatário-requerente possa “bifurcar” as suas pre-

tensões de modo indevido.341 

O inverso não é, no entanto, verdadeiro: para que se sujeite de maneira forçada um 

não-signatário à convenção de arbitragem inter alios, ele tem de derivar um benefício dire-

to do contrato, de tal forma que sua ulterior resistência à jurisdição dos árbitros configure 

um ato contraditório (venire contra factul proprium). Por isso, ao ignorar esta distinção, 

alguns autores invocam os precedentes citados de maneira bastante imprópria, sem atenção 

ao seu holding, quando afirmam que a simples conexidade entre pretensões sujeitaria o ter-

ceiro, sic et simpliciter, à jurisdição arbitral.342 

2.8. Teoria dos Grupos de Companhias 

2.8.1. Evolução histórica 

O desenvolvimento da teoria francesa dos grupos de companhias (groupes de so-

ciétés) pode ser estudado a partir do célebre caso Dow Chemical v. Isover St. Gobain,343 ti-

do hoje como a “regra fundamental na matéria.”344 Nesse caso, o tribunal arbitral decidiu, 

em síntese, que duas sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico (e que haviam 

participado da negociação do contrato) poderiam aderir à cláusula compromissória contida 

                                                

341 Cosmotek Mumessillik Ve Ticaret Limited v. Cosmotek USA, Inc., 942 F.Supp. 757 (D. Conn. 1996). 
342 Comete este equívoco, a meu ver, Stavros Brekoulakis, Third Parties in International Commercial Arbi-

tration, p. 200 et seq. (2011) (defendendo a competência exclusiva dos árbitros simplesmente porque a situa-
ção substantiva do terceiro é intimamente ligada com o contrato inter alios (“an integral part of the dispute”), 
sem atentar para a distinção entre willing e non-willing nonsignatories e para a criteriosa aplicação da doutri-
na de estoppel pela doutrina norte-americana). 

343 Dow Chemical France, The Dow Chemical Company and others v. Isover Saint Gobain, Interim Award, 
ICC Case No. 4131, 23 September 1982, 9 Y.B. Comm. Arb. 131 (1984); mantida a sentença arbitral em 
Dow Chemical France v. Isover Saint Gobain, Cour d’appel de Paris, 21 Oct. 1983, Rev. Arb., 1984, 98 ss., 
nota de A. Chapelle. 

344 Arnoldo Wald, “A arbitragem, os grupos societários e os conjuntos de contratos conexos,” Revista de 
Arbitragem e Mediação, 2004, vol. 2, 31 ss., p. 33. 

Antes mesmo do caso Dow Chemical, ver ICC case No. 2375, Collection of ICC Awards 1974–85, p. 257, 
nota de Y. Derains; ICC case No. 1434, Collection of ICC Awards 1974–85, p. 263, nota de Y. Derains. 
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em contrato celebrado exclusivamente pelas suas controladas, obrigando a contraparte, as-

sim, a resolver os litígios resultantes de tais relações jurídicas no juízo arbitral. 

O tribunal arbitral fixou como premissa a “autonomia” da cláusula compromissória, 

cuja validade seria desvinculada de qualquer direito estatal e ligada antes às necessidades 

do comércio internacional (lex mercatoria). Em seguida—invocando a “realidade econô-

mica única” representada pelo grupo de sociedades345 e analisando as fases de negociação, 

execução e resolução do contrato—, afirmou sua própria jurisdição para julgar demandas 

promovidas por duas sociedades não-signatárias, mas integrantes do mesmo grupo econô-

mico em que inseridas aquelas participantes da avença, contra a requerida. A formulação 

canônica da norma aplicada pelo tribunal foi assim resumida: “a convenção de arbitragem 

aceita expressamente por certas companhias do grupo deve vincular as outras companhias 

que, em virtude de seu papel na conclusão, execução ou extinção dos contratos contendo 

tais cláusulas, e de acordo com a intenção mútua de todas as partes do processo, aparentem 

ter sido as verdadeiras partes de tais contratos, ou terem por estes sido primordialmente 

consideradas, e dos litígios que deles poderiam surgir.”346 

Da leitura da decisão, depois confirmada pelas cortes francesas, pode deduzir-se, 

em tese, o conjunto de elementos envolvidos na aplicação da teoria dos grupos de compa-

nhias—que teria como fundamento normativo o consenso cristalizado na lex mercatoria. 

Exige-se, em primeiro lugar, a pertença da sociedade não-signatária ao mesmo grupo eco-

nômico no qual está integrada uma das entidades signatárias. Deve verificar-se, num se-

gundo momento, a sua participação ativa no contrato. Por fim, tem de concorrer a vontade 

mútua de todas as partes no sentido da vinculação do não-signatário à convenção de arbi-

tragem. 

                                                

345 Judith Martins-Costa, “Contrato de seguro e contrato de resseguro. Sinistro complexo e cláusula de in-
terdependência. Defeito no fornecimento. Interpretação contratual,” Revista dos Tribunais, vol. 948, 193 ss., 
n. 22 (2014). (destacando que, dentro dos grupos, há uma “articulação dinâmica entre as várias pessoas que o 
compõem. Por razões da mais variada ordem (organizacional, tributária, estratégica etc), a atividade formal-
mente cometida a A passa a ser desempenhada, no todo ou em parte, por B.”) 

Deve destacar-se que, no direito brasileiro, os grupos de sociedades podem ser “de fato” ou “de direito,” 
estes últimos regulados pela lei (LSA arts. 265–277) e formalizados por meio de uma convenção de grupo. 

346 “[T]he arbitration clause expressly accepted by certain of the companies of the group should bind the 
other companies which, by virtue of their role in the conclusion, performance, or termination of the contracts 
containing said clauses, and in accordance with the mutual intention of all parties to the proceedings, appear 
to have been veritable parties to these contracts or to have been principally concerned by them and the dis-
putes to which they may give rise.” 
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Apesar da aparente clareza teórica de sua formulação, a doutrina dos grupos de 

companhias tem fundamentos questionáveis e aplicação difícil. A própria decisão Dow 

Chemical é recheada de dúvidas interpretativas. Um comentarista renomado afirma, por 

exemplo, que o disjuntivo “ou,” utilizado pela decisão ao exigir, além da pertença ao mes-

mo grupo econômico, a participação da companhia não-signatária na “negociação, execu-

ção ou resolução” do contrato, teria sido em verdade fruto de erro tipográfico. Segundo o 

mesmo autor, a fase de negociação/conclusão do contrato sobressairia em importância com 

relação às demais, por serem fixadas naquele momento as expectativas das partes; a parti-

cipação na execução do contrato, por si só, teria pouca relevância.347 

Parece-me que o próprio foco de Dow Chemical, lido enquanto “precedente,” é 

equivocado. Há ao menos dois pontos decisivos que foram negligenciados pelo tribunal. 

Primeiramente, deve lembrar-se que Dow Chemical (U.S.) e Dow Chemical France eram 

não-signatárias que buscavam fazer valer a cláusula compromissória contra um signatá-

rio, manifestando assim sua vontade de aderir à convenção pactuada inter alios. A parte 

recalcitrante Isover St. Gobain havia concordado em arbitrar o objeto do litígio, pois era 

signatária da cláusula, cabendo questionar apenas se estava obrigada a fazê-lo também di-

ante das requerentes não-signatárias. A situação tem repercussões diferentes e menos in-

tensas, do ponto de vista do fundamento consensual da arbitragem, quando comparada com 

a hipótese inversa—em que um signatário busca forçar um não-signatário a participar da 

arbitragem. O tribunal arbitral ignorou, no entanto, essa distinção importante;348 e as deci-

sões sucessivas que invocam Dow Chemical, trilhando o mesmo caminho, não limitam 

com o devido cuidado a regra formulada aos fatos específicos do caso.349 Em segundo lu-

                                                

347 William W. Park, “Non-Signatories and International Contracts: an Arbitrator’s Dilemma”, in Multiple 
Party Actions in International Arbitration, p. 23–24, nota 66 (2009) (“The disjunctive ‘ou’ (or) appears to 
have been a typographical slip. The earlier text makes clear that the tribunal considered all three moments to 
be relevant: negotiation, performance and termination. The subsequent paragraphs make clear that acceptance 
of the arbitration clause itself is what counts.”) 

348 Ver Alan Scott Rau, “‘Consent’ to Arbitral Jurisdiction: Disputes With Non-Signatories,” in Multiple 
Party Actions in International Arbitration, 69 ss., p. 108 (2009) (destacando a importância de indagar-se, em 
tais casos, quem (signatário ou não signatário) invoca a cláusula compromissória e contra quem (signatário 
ou não signatário) pretende fazê-lo); John M. Townsend, “Extending an Arbitration Clause to a Non-
Signatory Claimant or Non-Signatory Defendant: Does it Make a Difference?”, in Multiparty Arbitration—
Dossiers ICC Institute of World Business Law, p. 111–12 (Hanotiau & Schwartz eds. 2010); Thomas Clay, 
“A Extensão da Cláusula Compromissória às Partes não Contratantes (Fora Grupos de Contratos e Grupos de 
Sociedades/Empresas),” Revista Brasileira de Arbitragem, 2005, 74 ss., p. 75. 

349 Consoante explica a doutrina, a teoria dos grupos de companhia é insensível à posição do não-
signatário, valendo-se dos mesmos critérios tanto para o não-signatário demandante quanto para o não-
signatário demandado. Ver J.-F. Poudret & S. Besson, Comparative Law of International Arbitration, § 252, 
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gar, havia também circunstâncias, mencionados apenas en passant pelo tribunal, de con-

tundente relevância do ponto de vista dos princípios de boa-fé objetiva e estoppel: Isover 

St. Gobain, litigando perante as cortes francesas, havia ela própria invocado a suposta par-

ticipação das não-signatárias no contrato, buscando com isso responsabilizar outras socie-

dades do grupo.350 Seria iníquo, nessa medida, que pudesse depois vir a contradizer-se (em 

venire contra factum proprium),351 negando legitimidade ativa às mesmas companhias. De-

vidamente percebidos os detalhes fáticos, portanto, o resultado alcançado em Dow Chemi-

cal justifica-se por razões outras que não aquelas formalmente declinadas na decisão. A 

sua ratio decidendi poderia e deveria ter sido confinada à situação específica em análise, 

sem ampliações indevidas, revelando-se desnecessário e impróprio o recurso à noção vaga 

dos grupos de companhias. 

Seja como for, decisões arbitrais e jurisprudenciais ulteriores desprenderam-se da 

formulação original em Dow Chemical. A noção em si de um grupo de companhias, que 

estava à base e dá nome à teoria, perdeu em grande medida importância.352 O foco das deci-

sões moveu-se para uma análise direta da “intenção” das partes à luz de dados objetivos de 

sua participação no contrato. 353 A teoria dos grupos de companhias, tal como hoje aplicada, 

                                                                                                                                              

p. 214 (2007). A falta de distinção entre as duas hipóteses demonstra que a teoria ignora as especificidades 
dos casos concretos e é mais um indicativo de sua inadequação prática. 

350 Dow Chemical France, The Dow Chemical Company and others v. Isover Saint Gobain, Interim Award, 
ICC Case No. 4131, 23 September 1982, 9 Y.B. Comm. Arb. 131, p. 135–37 (1984) (destacando que Isover 
St. Gobain havia, em petição direcionada à Cour d’appel de Paris, arguido justamente pela responsabilidade 
da controladora Dow Chemical Company pelos atos das subsidiárias). 

351 A proibição do venire contra factum proprium não se confunde com a teoria dos grupos de companhias. 
Ver J.-F. Poudret & S. Besson, Comparative Law of International Arbitration, § 252, p. 216 (2007). 

352 Yves Derains, “Is There a Group of Companies Doctrine?,” in Multiparty Arbitration—Dossiers ICC 
Institute of World Business Law, p. 132 (Hanotiau & Schwartz eds.) (2010). 

353 Fernando Mantilla-Serrano, “Multiple Parties and Multiple Contracts: Divergent or Comparable Is-
sues?,” in Multiparty Arbitration—Dossiers ICC, p. 15–16. (Hanotiau & Schwartz eds., 2010); Karim 
Youssef, “The Limits of Consent: the Right or Obligation to Arbitrate of Non-Signatories in Group of Com-
panies”, in Multiparty Arbitration—Dossiers ICC, p. 82 (Hanotiau & Schwartz eds., 2010); Arnoldo Wald, 
“A arbitragem, os grupos societários e os conjuntos de contratos conexos,” Revista de Arbitragem e Me-
diação, 2004, vol. 2, 31 ss., p. 36. 

Ver, na jurisprudência, Compagnie tunisienne de navigation (Cotunav) v. société Comptoir commercial 
André, Cour d'appel de Paris (1Ch. suppl.), 28 Nov. 1989, Rev. Arb., 1990, 675 ss. (« La clause compromis-
soire insérée dans un contrat international a une validité et une efficacité propres qui commandent d'en 
étendre l'application aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat et dans les litiges qui 
peuvent en résulter, dès lors qu'il est établi que leur situation contractuelle et leurs activités font présumer 
qu'elles ont accepté la clause d'arbitrage, dont elles connaissaient l'existence et la portée, bien qu'elles n'aient 
pas été signataires du contrat qui la stipulait. En acceptant d'intervenir dans l'exécution d'un contrat en qualité 
de transporteur désigné dans le cadre d'une convention qui lui est jointe, le transporteur a nécessairement 
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tem fundamento numa dupla presunção. Primeiro, presume-se o conhecimento da conven-

ção de arbitragem pelos não-signatários envolvidos na celebração, execução ou extinção do 

contrato. Num segundo passo, a inferência vai do conhecimento da cláusula para a sua 

aceitação, vale dizer, presume-se que do conhecimento da existência da convenção de arbi-

tragem decorra a adesão a esta.354 Normativamente, o “salto” seria justificado pelas regras 

derivadas da lex mercatoria e pela suposta necessidade de considerar a “realidade econô-

mica única” do grupo.355 Enfraquece-se o consentimento, que passa a ser presumido à luz 

do simples envolvimento e suposto conhecimento da cláusula compromissória.356 

2.8.2. Análise Crítica 

Analisada criticamente a teoria em exame, ressaem ao menos três motivos para re-

futá-la: a) seu suposto fundamento normativo na lex mercatoria é deficiente; b) sua aplica-

                                                                                                                                              

souscrit aux obligations définies par cette convention à sa charge et en a accepté les modalités, parmi les-
quelles la clause compromissoire. »). 

Alguns chegam a dizer, por isso, que a teoria não existe e “deveria desparecer de vez de nosso vocabulá-
rio;” segundo o entendimento, a análise reduzir-se-ia simplesmente à verificação da vontade comum de todos 
os envolvidos, da qual a existência de um grupo de sociedades seria um mero indício. Ver, nesse sentido, B. 
Hanotiau, “Consent to Arbitration: Do We Share a Common Vision?,” 27(4) Arb. Int’l 539, p. 546 (2011) 
(“It is therefore incorrect to say that the Dow Chemical case gave birth to a so-called group of companies 
doctrine. This alleged doctrine is not part of the present state of French law. . . . The so-called doctrine is 
merely an awkward, inappropriate expression for the fact that conduct can be an expression of consent and 
that among all the factual elements and surrounding circumstances to be taken into consideration to deter-
mine whether conduct amounts to consent in a particular case, the existence of a group of companies may be 
relevant, particularly because it generates certain dynamics in terms of organization, control, common partic-
ipation in projects, the interchangeability of the members within the group, etc.”). 

354 Dominique Hasscher, “Complex Arbitration: Issues in Enforcement and Annulment Actions of Arbitral 
Awards Under French Law,” in Multiple Party Actions in International Arbitration, p. 378 (2009). A juris-
prudência francesa inclinou-se nesse sentido a partir da década de 1990. Ver, nesse sentido, Société V 2000 v. 
société Project XJ 220 ITD et autres, Cour d'appel de Paris (1Ch. D), 7 December 1994, Rev. Arb., 1996, 
245 ss. (“Dans le droit de l'arbitrage international, les effets de la clause compromissoire s'étendent aux par-
ties directement impliquées dans l'exécution du contrat dès lors page que leur situation et leurs activités font 
présumer qu'elles avaient connaissance de l'existence et de la portée de cette clause afin que l'arbitre puisse 
être saisi de tous les aspects économiques et juridiques du litige.”). 

355 Société Kis France et autres v. Société Générale et autres, Cour d'appel de Paris (1Ch. suppl.), 31 Oct. 
1989, Rev. Arb., 1992, 90 ss. (« En se référant aux usages du commerce international pour faire application 
en la cause de la notion de groupe de sociétés, les arbitres qui devaient statuer au regard du droit français et, 
aux termes de l'art. 1496 NCPC, tenir compte des usages du commerce, ont respecté les termes de leur mis-
sion. ») 

356 Karim Youssef, Consent in Context: Fulfilling the Promise of International Arbitration, p. 150–57 (2 
ed. 2012) (definindo a tendência como a consagração de “Arbitration by knowledge in lieu of arbitration by 
consent”); J.-F. Poudret & S. Besson, Comparative Law of International Arbitration, § 256, p. 219 (2007) 
(relatando que as decisões são amplamente criticadas em doutrina, pois introduzem, no lugar do requisito de 
consentimento, uma questionável “dupla presunção”). 
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ção concreta é inconsistente e sem critérios suficientemente bem definidos; c) ela ignora 

fins legítimos perseguidos por agentes privados por meio de estruturas societárias. 

a) A verdade é que a teoria dos grupos de companhias, embora tenha granjeado 

adeptos no Brasil,357 é rejeitada, a meu ver com razão, na grande maioria dos países.358 A 

postura é particularmente nítida na jurisprudência inglesa. Em Peterson Farms,359 afirmou-

                                                

357 Arnoldo Wald, “A arbitragem, os grupos societários e os conjuntos de contratos conexos,” Revista de 
Arbitragem e Mediação, 2004, vol. 2, 31 ss.; Eduardo S. Munhoz, “Arbitragem e grupo de sociedades,” in 
Aspectos da arbitragem institucional: 12 anos da Lei 9.307/1996, 149 ss. (Verçosa org., 2008); Gustavo Te-
pedino, “Consensualismo na arbitragem e teoria do grupo de sociedades,” Revista dos Tribunais, 2011, vol˘ 
903, 9 ss.; Cristina Jabardo, Extensão da cláusula compromissória na arbitragem comercial internacional: o 
caso dos grupos societários (2009); Leonardo de Campos Melo, Extensão da cláusula compromissória e 
grupos de sociedades (2013). 

A doutrina costuma aludir ao caso Trelleborg, decidido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, como hipó-
tese em que foi aplicada a teoria dos grupos de companhia: TJSP, Apelação 9193203-03.2002.8.26.0000 
(267.450-4/6-00), 7ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Constança Gonzaga, j. em 24/05/2006 (afastando a ilegitimi-
dade passiva da controladora não-signatária porquanto é “mais do que evidente, face à farta documentação 
existente, a relação jurídica que há entre as partes, decorrentes dos negócios em comum travados, em que se 
obversva a participação ativa da apelante”). Neste caso, no entanto, a não-signatária estava aparentemente re-
presentada no negócio jurídico, constando do acórdão que “o documento 11, nada mais é do que a versão pa-
ra o inglês do contrato, dele constando a ‘Trelleborg Industri AB,’ representada pelo Sr. Nils Olaf Lennart 
Nòjd, vertido também para o português.” Id. Havendo representação, a não-signatária seria em verdade parte 
da convenção de arbitragem, sendo desnecessário recorrer à noção de grupos de companhias. Ademais, cha-
ma atenção o fato de que a sentença arbitral já havia sido espontaneamente cumprida pelas sociedades do 
grupo (incluída aí a não-signatária), id., o que torna questionável o interesse prático na declaração de ilegiti-
midade, podendo cogitar-se, ainda, de preclusão lógica. Em sentido crítico da decisão, destacando embora a 
dificuldade da análise diante da falta de elementos descritivos dos fatos no acórdão, ver Haroldo Malheiros 
Duclerc Verçosa, “Nota: Trelleborg do Brasil Ltda. e outra v. Anel Empreendimentos Participações Agrope-
cuária Ltda., Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação com Revisão nº 267.450.4/6-00, 24 Maio 2006,” 
Revista Brasileira de Arbitragem, 2006, vol. 12, 125 ss. 

358 Há também repetidas referências a precedentes que serviriam de fundamento à teoria dos grupos de 
companhias que, quando bem analisados, não apoiam tal conclusão. Cabe citar aqui dois exemplos. 

a) Caso “Orri.” Société de Lubrifiants Elf Aquitaine v Orri, Award, ICC Case No. 5730, 24 August 1988, 
Revue de l'Arbitrage, 1992, p. 125 ss. Esta decisão, embora frequentemente citada em apoio à teoria dos gru-
pos de sociedades, não foi tomada com base nesta, mas sim com fundamento em regras de representação e 
mandato (agency), para sancionar abusos perpetrados pelo acionista controlador de várias sociedades de fa-
chada, consoante esclarecido pelo próprio presidente do tribunal arbitral em obra acadêmica. Ver J.-F. Pou-
dret & S. Besson, Comparative Law of International Arbitration, § 250, p. 211 (2007) (“We applied rules of 
agency, and not the theory of a group of companies . . .”) (grifo meu). Trata-se, na visão de outro comentaris-
ta, de caso de interposição fraudulenta de pessoas, como subterfúgio para frustrar o pagamento de dívidas re-
conhecidas, hipótese inteiramente diversa dos “grupos de sociedades:” Thomas Clay, “A Extensão da Cláu-
sula Compromissória às Partes não Contratantes (Fora Grupos de Contratos e Grupos de 
Sociedades/Empresas),” Revista Brasileira de Arbitragem, 2005, 74 ss., p. 76. 

b) Caso “Westland Helicopters.” Também esta sentença arbitral não tem valor como fonte persuasiva, pois, 
como se sabe, ela foi anulada pela Cour de justice de Genebra, em acórdão subsequentemente confirmado pe-
lo Tribunal Federal suíço. Ver Westland Helicopters v. The Arab Republic of Egypt, The Arab Organization 
for Industrialization and others, 19 July 1988, in 16 Y.B. Com. Arb. 174 (1991); 1989 Swiss Bull. 63. 

359 Peterson Farms Inc v. C&M Farming Ltd [2004] 1 Lloyd’s Rep 603, para 62 (caracterizando a teoria 
como uma “doctrine which forms no part of English law.”); ver John Leadley & Liz Williams, “Peterson 
farms: there is no group of companies doctrine in English law,” Int. A.L.R. 2004, 7(4), 111-114 (comentando 
o caso em questão e indicando também precedente anterior em que as cortes inglesas já haviam rejeitado a 
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se expressamente que o direito inglês não reconhece a teoria dos grupos de companhias. No 

notório caso Dallah,360 a Suprema Corte do Reino Unido, embora obrigada a decidir com 

base no direito francês, recusou-se a homologar laudo arbitral em que os árbitros haviam 

afirmado a sua competência sobre o governo do Paquistão com base na concepção doutri-

nária em exame. Também o Supremo Tribunal de Justiça de Portugal refutou os seus pres-

supostos teóricos.361 Cabe mencionar, ainda, a resistência doutrinária à teoria nos direitos 

suíço362 e alemão.363 

Percebe-se, assim, que o suposto embasamento normativo da teoria dos grupos de 

companhias nos usos do comércio internacional (lex mercatoria) é questionável. Existem, 

em vez de aceitação generalizada, “dúvidas significativas . . . quanto à existência e parâme-

tros da doutrina.”364 Seu pressuposto—a existência de uma lex mercatoria favorável à ex-

                                                                                                                                              

teoria dos grupos de companhias: Caparo Group Ltd v Fagor Arrastate Sociedad Cooperative). No caso Pe-
terson Farms, o requerente buscou compensação por danos sofridos por outras sociedades afiliadas do grupo 
que não eram signatárias do contrato subjacente ou da convenção de arbitragem. As cortes inglesas recusa-
ram homologação à sentença arbitral que se valeu da teoria dos grupos de companhias para admitir a deman-
da em nome das sociedades afiliadas. 

360 Dallah Real Estate and Tourism Holding Company v. Ministry of Religious Affairs, Government of Pa-
kistan [2010] UKSC 46, [2011] 1 AC 763. 

361 Supremo Tribunal de Justiça (Portugal), 2ª Seção, Processo No. 3539/08.6TVLSB.LL.S1, 9 Ago. 2011, 
¶10 (concluindo que apenas os signatários estão vinculados e podem opor a cláusula compromissória; e que, 
a esse fim, “não releva, nomeadamente, que integrem o mesmo grupo empresarial duma das partes ou que 
“directa ou indirectamente, tenham auxiliado a [signatária] na execução do contrato ou nas negociações pós-
cessação”). O caso envolvia um contrato de distribuição, com cláusula compromissória de arbitragem com 
sede na Dinamarca, firmado entre a fabricante F (companhia controladora dinamarquesa) e a distribuidora D 
(portuguesa). F notificou D para que esta passasse a faturar as vendas a uma subsidiária S daquela, não-
signatária do contrato de distribuição. Isso foi feito “sem prejuízo do contrato” e apenas “para facilitar os pa-
gamentos.” Insatisfeita com a resolução do contrato, D ajuizou ação judicial contra F e S perante a justiça 
portuguesa. Tanto F quanto S opuseram a cláusula compromissória visando à absolvição da instância. O Su-
premo Tribunal de Justiça, com base na distinção entre signatários e não-signatários, entendeu que a subsidi-
ária S não poderia valer-se da cláusula compromissória firmada por sua controladora F. Comparar, em tom 
crítico à decisão, Duarte Gorjão Henriques, “The extension of arbitration agreements: a ‘glimpse’ of connec-
tivity?,” 32 ASA Bulletin 18 (2014) (reputando incoerente julgar a subsidiária estranha ao contrato e, portan-
to, não autorizada a invocar a cláusula compromissória, mas ao mesmo tempo permitir com que fosse de-
mandada em juízo com base no contrato e que o processo prosseguisse sem extinção por ilegitimidade). Deve 
lembrar-se, no entanto, que D pode eventualmente formular pretensão contra S alegando responsabilidade ex-
tracontratual desta, o que não incorreria na incoerência apontada pela crítica; a decisão em análise não decli-
na os fundamentos da demanda movida contra S, que não foram igualmente expostos pelo artigo citado, dei-
xando a questão em aberto. 

362 J.-F. Poudret & S. Besson, Comparative Law of International Arbitration, § 258–260, p. 222–24 (2007) 
(relatando que o direito suíço só admite extensão se houver representação, ratificação, ou abuso de direito 
que configure hipótese de desconsideração da personalidade jurídica (Durchgriff)); 

363 Otto Sandrock, “Arbitration Agreements and Groups of Companies”, in Festschrift Pierre Lalive, 625 
ss. (1993). 

364 Alan Redfern & Martin Hunter, On International Arbitration, par. 2.46, p. 103 (5 ed. 2009). Outros 
comentaristas confirmam que “a doutrina não tem em geral tido boa fortuna” (the doctrine’s fortunes have 
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tensão—é dado por demonstrado, quando a prática revela, em verdade, que ele inexiste.365 

Por óbvio, com isso não se quer colocar em xeque a importância da prática e dos costumes 

no seio das relações comerciais, não apenas como critério de interpretação contratual, mas 

também com função normativa de fonte de regras.366 O que não se pode fazer é ter como 

premissa a própria conclusão que se quer demonstrar. Há aqui uma evidente petição de 

princípio, pois a teoria contestada busca arraigar-se afirmando justamente a sua suposta 

aceitação, pretendendo validar como “universal” aquilo que é particular à ordem jurídica 

francesa. 

b) A fragilidade da teoria é demonstrada, ainda, pela sua aplicação inconsistente no 

contexto de entidades estatais e Estados soberanos. As cortes francesas, embora sempre 

propensas a vincular sociedades integrantes de grupos de companhias que tenham partici-

pado de alguma maneira do contrato, relutaram em diversas ocasiões em alcançar esta con-

clusão—diante de essencialmente os mesmos fatos operativos—quando Estados soberanos 

desempenhavam o papel de controladores.367 A situação típica é aquela em que uma orga-

nização privada contrata com uma entidade da administração estatal indireta, muitas vezes 

criada especificamente para fins de conclusão e execução do contrato. Surgida a disputa, o 

privado, verificando a insuficiência patrimonial da entidade estatal ou colocando em práti-

ca alguma outra estratégia processual, busca vincular o Estado à convenção de arbitragem. 

Em tais casos, que justificariam, pelo ângulo da teoria dos grupos de sociedades, a sujeição 

                                                                                                                                              

not generally fare well): William W. Park, “Non-Signatories and International Contracts: an Arbitrator’s Di-
lemma”, in Multiple Party Actions in International Arbitration, p. 25 (2009). 

365 J.-F. Poudret & S. Besson, Comparative Law of International Arbitration, § 266–260, p. 230 (2007) 
(“The alleged usage of international commerce which is supposed to constitute the basis for such extension is 
vigorously disputed by the very parties on which it is being imposed . . .”) 

366 Sobre o tema, ver Judith Martins-Costa, “Contrato de seguro e contrato de resseguro. Sinistro complexo 
e cláusula de interdependência. Defeito no fornecimento. Interpretação contratual,” Revista dos Tribunais, 
vol. 948, 193 ss., nn. 31–34 (2014). 

367 Para alguns autores, a vinculação de um Estado não-signatário é mais complexa, quando comparada à 
de uma sociedade controladora, pois “esbarra, inevitavelmente, em interesses públicos.” Nesse sentido, ver 
Arnoldo Wald, “A arbitragem, os grupos societários e os conjuntos de contratos conexos,” Rev. de Arbitra-
gem e Mediação, 2004, vol. 2, 31 ss., p. 39–40. É pouco clara, no entanto, a razão pela qual a situação suscita 
necessariamente “interesses públicos,” sabendo-se que o Estado, muitas vezes, atua na ordem econômica tal 
qual um agente privado. Ademais, todos Estados são, de certa forma, conglomerados (i.e., agregados de di-
versos órgãos com diferentes traços), devendo ser aplicados, do ponto de vista do direito privado, os mesmo 
princípios contratuais que regem estruturas de controle privadas. Ver, nesse sentido, Georgios Petrochilos, 
“Extension of the Arbitration Clause to Non-Signatory States or State Entities: Does it Raise a Difference?”, 
in Multiparty Arbitration—Dossiers ICC Institute of World Business Law, p. 120 et seq. (Hanotiau & 
Schwartz eds.) (2010) (destacando, no entanto, a importância de distinguir uma relação de direito privado de 
agency de uma relação administrativa de delegação de poderes). 



 139 

do Estado à arbitragem (como ente controlador que participou da negociação, execução ou 

extinção da avença), a jurisprudência francesa parece abandonar as suas premissas teóricas 

e adotar muito maior cautela. 

Assim aconteceu, por exemplo, no célebre caso Plateau des Pyramides.368 A parti-

cipação do governo egípcio em contrato firmado entre investidor estrangeiro e a entidade 

estatal EGOTH (“Egyptian General Company for Tourism and Hotels”) foi tida como insu-

ficiente para vincular o Egito à convenção de arbitragem. Embora o Ministério do Turismo 

daquele país, devidamente representado, houvesse assinado o contrato para “aprovar, con-

cordar, e ratificar” os termos da avença, tal ato foi considerado mero exercício de direito de 

tutela administrativa (droit de tutelle), sendo assim anulada a sentença arbitral proferida 

contra o Egito.369 Mais recentemente, no caso Papillon,370 também foi mantido laudo arbi-

tral que rejeitou a vinculação da Síria à convenção de arbitragem assinada por um comitê 

publicitário criado e controlado por órgão do governo sírio (Comitê de Organização dos 

Jogos Mediterrâneos), com participação de agentes do governo na supervisão das ativida-

des e até mesmo um anexo contratual estabelecendo que o primeiro ministro responderia 

plenamente pelos contratos. Em sentido oposto, à luz de fatos muito similares,371 foi con-

firmada pela cour d’appel de Paris sentença arbitral proferida contra o Paquistão no caso 

Dallah,372 apesar de o Estado não ter assinado a respectiva convenção de arbitragem. O go-

                                                

368 SPP (Middle East) Ltd., Southern Pacific Properties Ltd. v Arab Republic of Egypt, The Egyptian Gen-
eral Company for Tourism and Hotels (“EGOTH”), Award, ICC Case No. 3493, 16 February 1983, 9 Y.B. 
Comm. Arb. 111 (1984). 

369 The Arab Republic of Egypt v. SPP Ltd., SPP (Middle East) Ltd., Cour d’appel de Paris, 12 Jul. 1984, 10 
Y.B. Comm. Arb. 113 (1985). Subsequentemente, o investidor recorreu à lei doméstica egípcia—que conti-
nha uma oferta para arbitrar disputas com investidores—para invocar com sucesso a jurisdição de tribunal 
arbitral sob a Convenção de Washington (ICSID). Ver Southern Pacific Properties (Middle East) Limited, 
Southern Pacific Properties Limited v The Arab Republic of Egypt, Decision on Jurisdiction, ICSID Case No. 
ARB/84/3, 27 Nov. 1985, 16 Y.B. Comm. Arb. 16 (1991). Para uma descrição de toda a “saga das 
Pirâmides,” ver Patrick Rambaud, “L’affaire ‘des pyramides’: suit et fin,” Annuaire français de droit interna-
tional, vol. 39, p. 567 ss. (1939). 

370 Société Papillon Group Corporation v. République Arabe de Syrieet autres, Cour d'appel de Paris (Pôle 
1 - Ch. 1), 26 March 2009, Rev. Arb., 2010, 525 ss. 

371 Jan Kleinheisterkamp, “Navigating Through Competence-Competence and Good Faith: a Comment on 
the Dallah v. Pakistan Case in the UK and France,” Revista Brasileira de Arbitragem, 2011, vol. 31, 184 ss., 
p. 204–05 (destacando a similitude entre os casos Dallah e Papillon como fator que legitima a decisão, em 
sentido contrário às cortes francesas, alcançada pela Supreme Court inglesa ao negar reconhecimento à sen-
tença arbitral contra o Paquistão). 

372 Gouvernement du Pakistan - Ministère des affaires religieuses v. société Dallah Real Estate and Tourism 
Holding Company, Cour d'appel de Paris (Pôle 1 - Ch. 1), Nº rép. gén. : 09/28533, 09/28535 et 09/28541, 17 
February 2011, Rev. Arb., 2011, 286 ss. 
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verno havia especificamente criado um trust, como entidade distinta, mas controlada pelo 

Ministério do Turismo, para celebrar os contratos de financiamento e construção de aco-

modações para peregrinos objeto da disputa. As cortes francesas consideraram que, neste 

caso, havia a intenção comum de que o Estado figurasse como parte. 

Conciliar as três decisões citadas, entre elas mesmas e, ainda, com o teste abstrato 

proposto pela teoria dos grupos de companhias, é tarefa difícil. Afora o controle exclusivo 

exercido sobre a entidade signatária, há inequívoca participação na negociação, execução 

ou extinção do contrato por parte dos Estados controladores, em todos os três casos. Isso 

deveria conduzir, portanto, ainda segundo os parâmetros indicados, à sua vinculação—em 

todos os casos, e não somente no terceiro. Ademais, as decisões não permitem identificar 

os fatos distintivos ou critérios jurídicos suficientes a justificar a vinculação do Paquistão 

no caso Dallah, mas não a dos demais Estados nos casos Plateau de Pyramides e Papillon. 

Os resultados discrepantes confirmam a insegurança e imprevisibilidade na aplica-

ção da teoria dos grupos de companhias, cujos contornos são imprecisos e, ao que parece, 

inidôneos a explicar a jurisprudência francesa na matéria. Nos casos em que há extensão 

da convenção de arbitragem a não-signatários, o direito francês parece apoiar-se, em ver-

dade, em outros critérios—mais próximos à noção de estoppel, à aplicação do princípio da 

boa-fé objetiva, ou à desconsideração da personalidade jurídica com base em exercício dis-

funcional de posições jurídicas.373 A teoria dos grupos de companhias acaba por funcionar, 

assim, como um mero rótulo, estampado quando já tomada a decisão (por outras razões) e 

por isso vazio de sentido. A teoria não contribui, assim, para iluminar os verdadeiros crité-

rios que informaram a extensão da convenção de arbitragem. Por isso, já se disse que a 

fórmula é “um atalho que permite evitar a argumentação jurídica rigorosa,”374 estabelecen-

do uma presunção “contrária à relatividade dos contratos e à natureza consensual da arbi-
                                                

373 Otto Sandrock, “The UK Supreme Court Misses the Point: Estoppel Applies Without the Existence of a 
Common Intention,” 23 Am. Rev. Int’l Arb. 175 (2012) (analisando o caso Dallah e propondo, ao invés da 
teoria dos grupos de companhia, uma série de fundamentos—sobretudo a noção de abuso de direito—com 
base nos quais o governo do Paquistão, enquanto não-signatário, deveria ficar sujeito à convenção de arbitra-
gem celebrada por entidade controlada que foi extinta pelo governo com a finalidade de frustrar o cumpri-
mento do contrato). Acrescente-se que, no caso Dallah, bem como em outras situações em que um governo 
soberano extingue a entidade controlada que é parte do contrato, se podem aplicar simplesmente as normas 
relativas à sucessão universal para vincular o Estado não-signatário, que passa a titularizar, mediante a “in-
corporação” da entidade estatal, todos os seus direitos e obrigações. 

374 Bernard Hanotiau, “Non-signatories in International Arbitration: Lessons from Thirty Years of Case 
Law,” in International Arbitration 2006: Back to Basics?, 341 ss., p. 344 (van den Berg ed., ICCA Congress 
Series, 2006) (temendo o uso da teoria como “a shortcut permitting avoidance of rigorous legal reasoning”). 
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tragem,” que “também não corresponde à intenção usual dos atores do comércio internaci-

onal.”375 Sua banalização pode provocar, assim, uma reação adversa, desestabilizando a ar-

bitragem como meio legítimo de solução de litígios.376 

c) Por fim, cabe ressaltar que a teoria dos grupos de companhia não atende às ex-

pectativas contratuais das partes, na medida em que desrespeita os termos pactuados e os 

arranjos societários empregados, ignorando, ainda, a relatividade dos contratos. 

Uma das características fundamentais das formas societárias largamente utilizadas, 

ainda que elas sejam pertencentes a um grupo econômico, é a sua autonomia jurídica e pa-

trimonial (sociedade anônima: LSA art. 1º; CC art. 1.088; sociedade limitada: CC 

art. 1.052). Enquanto pessoa jurídica, a sociedade é um centro de imputação de normas ju-

rídicas, autônomo em relação aos seus instituidores (pessoas naturais ou jurídicas).377 Ao 

celebrar um contrato, assume ela própria as obrigações pactuadas, não lhe sendo dado vin-

cular outras sociedades, ainda que estas sejam entidades coligadas (princípio da relativida-

de dos contratos). Soma-se a isso a limitação da responsabilidade dos sócios ao capital por 

eles investido na sociedade (responsabilidade limitada), regra justificada por razões eco-

nômicas conhecidas.378 A própria causa da constituição de sociedades empresárias pode ser 

entendida, genericamente, como equivalente à separação patrimonial, técnica que permite, 

com vantagens, a consecução do objeto social (sua causa específica).379 Cientes de tais 

normas, os agentes empreendedores podem, por meio de estruturas de controle, prever, de-

                                                

375 J.-F. Poudret & S. Besson, Comparative Law of International Arbitration, § 264, p. 229 (2007). 
376 Georges R. Delaume, “Reflections on the Effectiveness of International Arbitral Awards,” 12(1) J. Int’l 

Arb. 5, p. 9 (1995). 
377 António Menezes Cordeiro, O levantamento da personalidade coletiva no direito civil e comercial, § 1º, 

n. 1, p. 9 (2000); ver, ainda, Carlos Alberto da Mota Pinto, Teoria geral do direito civil, 3. ed., Coimbra: 
Coimbra, 1999, p. 125 (destacando que a pessoa jurídica “é, pois, um mecanismo técnico-jurídico, justificado 
pela ideia de, com maior comodidade e eficiência, organizar a realização dos interesses colectivos e duradou-
ros. É um conceito jurídico que exprime uma técnica organizatória julgada – e a justo título – vantajosa”). 
Deve ressalvar-se, no entanto, que personalidade jurídica e limitação de responsabilidade não são conceitos 
biunívocos. Há, com efeito, casos de separação patrimonial independentemente de personalização, bem como 
pessoas jurídicas em que não se reconhece a limitação de responsabilidade (e.g. sociedade em nome coletivo, 
em que todos os sócios respondem—CC art. 1.039, in fine; sociedade em comandita, com relação aos sócios 
comanditados, que respondem solidária e ilimitadamente—CC art. 1.045). Não por coincidência, tais pessoas 
jurídicas são substancialmente menos adotadas como forma de organização empresária. 

378 Ver Frank Easterbrook & Daniel Fischel, “Limited Liability and the Corporation,” 52 U. Chi. L. Rev. 89 
(1985). 

379 Fábio Konder Comparato, O poder de controle na sociedade anônima,  n. 109, p. 351 (4. ed. 2005). 
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limitar e limitar os riscos de seus investimentos—finalidade legítima facilitada pelas regras 

de direito societário. 

Deve lembrar-se que a limitação da responsabilidade é apenas uma regra supletiva 

(default rule), pois, na prática, ela pode ser derrogada por disposições em contrário.380 Ha-

vendo interesse em contar com garantias adicionais, além do patrimônio do contraente, a 

parte pode negociar para que entidades distintas (possivelmente do mesmo grupo econômi-

co) assumam responsabilidade pelo débito da sociedade signatária.381 Ao assim proceder, as 

partes calculam, de antemão, os riscos associados com o cumprimento das prestações al-

mejadas, celebrando o contrato em termos que lhes sejam mutuamente aceitáveis. 

A teoria dos grupos de companhias acaba, no entanto, por almejar subverter a lógi-

ca da autonomia jurídica e patrimonial das sociedades integrantes de grupo econômico e do 

comportamento negocial das partes em relações contratuais.382 Ao invés de forçar a negoci-

ação prévia, a teoria cria incentivos para que uma das partes, insatisfeita com os termos por 

ela barganhados e aceitos, venha a requerer que o contrato seja redefinido em seu equilí-

brio, ex post, por meio da extensão a terceiros da convenção de arbitragem (e, consequen-

                                                

380 Allen, Kraakman & Subramanian, Commentaries and Cases on the Law of Business Organizations, 
§ 3.3, p. 97 (4 ed. 2012) (“limited liability is nothing more than a default term in the corporate form; a share-
holder can undertake by contract to be a corporate guarantor”). 

381 Como a arbitragem pressupõe uma convenção entre as partes e, portanto, relações contratuais, não se 
coloca aqui o problema dos credores involuntários (tort creditors), com relação aos quais é mais frágil a ar-
gumentação em favor da limitação de responsabilidade dos sócios. Ver, e.g., Hansmann & Kraakman, 
“Toward Unlimited Shareholder Liability for Corporate Torts,” 100 Yale L.J. 1879 (1991) (defendendo, até 
mesmo na public corporations, a responsabilidade ilimitada dos acionistas por ilícitos extracontratuais). 
Ademais, no âmbito das arbitragens comerciais, que são objeto desta tese, também não se levantam as obje-
ções ligadas à disparidade entre os contraentes, que tornariam certos credores contratuais algo menos que efe-
tivamente voluntários—sujeitando-os então, de qualquer forma, ao regime protetivo para as cláusulas com-
promissórias inseridas em contratos de adesão (LArb art. 4º, par.). Ver, em nota crítica à distinção pura e 
simples entre credores voluntários e involuntários, Carlos K. Zanini, “A responsabilidade da sociedade con-
troladora pelas dívidas da controlada,” in Estudos de direito empresarial: homenagem a Peter Ashton, 
p. 406–07 (Esteves & Jobim org., Saraiva 2012) (destacando que “nem todos os credores voluntários . . . têm 
condições de avaliar as condições econômicas da sociedade ou dispõem de autonomia para celebrar ou não o 
o contrato, ou mesmo exigir garantias;” e propondo, ao invés da distinção entre credores voluntários e invo-
luntários, um “regime distinto de responsabilidade . . . de acordo com a capacidade cognoscitiva do lesado . . 
. e, também, em função do grau de liberdade e autonomia de que dispunha quando da celebração do contra-
to”). 

382 Já se disse que a existência do grupo societário é um fator ambíguo. Ela pode sinalizar tanto que a inten-
ção das partes era vincular o grupo como um todo (explicando a participação de não-signatários no contrato) 
quanto, pelo contrário, que justamente em razão da divisão interna a intenção era de que somente a compa-
nhia signatária ficasse vinculada. Ver Yves Derains, “Is There a Group of Companies Doctrine?,” in Multi-
party Arbitration—Dossiers ICC Institute of World Business Law, p. 140 (Hanotiau & Schwartz eds.) (2010). 
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temente, da responsabilidade contratual).383 Ao invés de fomentar a certeza jurídica, obri-

gando os contraentes a, por assim dizer, “colocarem todas as cartas na mesa,” ela privilegia 

a parte que, querendo evitar o possível desgaste e os custos adicionais de negociar às cla-

ras, “deixa uma carta na manga,” aguardando o possível surgimento de um litígio para re-

velar suas reais intenções. A solução, como se vê, não é fundada do ponto de vista das ex-

pectativas negociais e, antes de refletir as práticas do comércio internacional, ofende-as. 

2.9. Desconsideração da Personalidade Jurídica na Arbitragem 

A teoria dos grupos de companhia, analisada no item anterior, não se confunde com 

a desconsideração da personalidade jurídica.384 Como exceção à regra da limitação de res-

ponsabilidade dos sócios (LSA art. 1º; CC arts. 1.088 e 1.052), o direito brasileiro prevê a 

possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica “em caso de abuso da persona-

lidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial” (CC 

art. 50).385-386 Trata-se de hipótese excepcional387 que permite, por decretação do juiz, uma 

                                                

383 Viola-se, com isso, a premissa que deve nortear a revisão dos contratos: a recomposição da intenção 
comum das partes, e não a criação de um programa contratual diverso, alheio ao equilíbrio pactuado. Ver, so-
bre isso, Luis Renato Ferreira da Silva, “Revisão dos contratos no Código Civil: reflexões para uma sistema-
tização das suas causas à luz da intenção comum dos contratantes,” Revista Eletrônica Ad Judicia (OAB/RS), 
2013, vol. 1, 1 ss., p. 6–7. 

384 A doutrina da desconsideração exige fraude ou abuso de direito; a doutrina do grupo de companhias fo-
ca a intenção das partes, servindo a existência do grupo como um indício a partir do qual se presume a acei-
tação da cláusula. Enquanto esta tem fundamento contratual, origem francesa e não conta com aceitação em 
outros países, a desconsideração é instituto de direito societário e é acolhida quase que universalmente. Ver, 
nesse sentido, Sébastien Besson, “Piercing the Corporate Veil: Back on the Right Track”, Multiparty Arbitra-
tion—Dossiers ICC Institute of World Business Law, p. 149–50 (Hanotiau & Schwartz eds.) (2010). Na juris-
prudência, ver McCarthy v. Azure, 22 F.3d 351, 362-63 (1st Cir. 1994) (salientando a natureza equitativa da 
desconsideração, que só se justifica mediante a demonstração de que a sociedade foi utilizada para promover 
injustiça ou fraude). Ver, ainda, Anna Kombikova, Extension of the Arbitration Agreement to Third Parties 
Based on the‘Group of Companies’and‘Piercing the Corporate Veil’ Doctrines, LL.M. Short Thesis, Central 
European University, orientador Tibor Várady, Budapeste (2012) 

385 Há também previsão de extensão de obrigações da sociedade aos sócios ou a outras sociedades integran-
tes de grupo econômico no direito do consumidor (CDC art. 28 e § 5º), direito ambiental (lei n. 9.60/98, 
art. 4º), direito trabalhista (CLT art. 2, § 2º) e direito da concorrência (lei n.˚ 12.529/2011, art. 34). Diante da 
ausência de previsão dos requisitos de abuso ou fraude nos dispositivos citados da legislação consumerista e 
ambiental, a jurisprudência firmou-se no sentido de que basta, em tais casos—segundo a chamada “teoria 
menor”—, a mera demonstração de insolvência do devedor (impondo, em verdade, a responsabilidade auto-
mática, ainda que subsidiária, dos sócios). Ver, nesse sentido, STJ, REsp 279.273/SP, Rel. Ministro ARI 
PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
04/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 230 (“A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento ju-
rídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de in-
solvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de des-
vio de finalidade ou de confusão patrimonial”); STJ, REsp 1111153/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 04/02/2013 (“É possível, em linha de princí-
pio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconside-
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vez atendidos os seus pressupostos, derrogar a disciplina geral que estabelece a ausência de 

responsabilidade dos sócios pelas dívidas sociais e a autonomia jurídica da sociedade. Cos-

tuma-se distinguir, nesse sentido, a desconsideração para fins de responsabilização da des-

consideração dita atributiva.388 

A desconsideração para fins de responsabilização (veil-piercing, Durchgriff) visa a 

fazer recair sobre o patrimônio dos sócios (ou, na hipótese de desconsideração inversa,389 

sobre o patrimônio da sociedade) o cumprimento de obrigações pecuniárias contraídas pela 

sociedade (ou, inversamente, pelo sócio controlador). Atinge-se o patrimônio do sócio que, 

exercendo controle ou domínio sobre a sociedade, desta se utiliza para perpetrar abuso ou 

fraude, com prejuízo para o credor. Como indícios de abuso (ou exercício disfuncional de 

direitos390), costuma-se mencionar uma lista extensa de situações de que se valem as cortes 

                                                                                                                                              

ração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má 
administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um ‘obstáculo ao 
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores’ (art. 28 e seu § 5º, do Código de Defesa do Consu-
midor)”). Embora o entendimento seja objeto de críticas, o tema escapa do objeto desta tese. 

386 O ensaio seminal que despertou atenção ao tema no Brasil é de Rubens Requião, “Abuso e fraude atra-
vés da personalidade jurídica (disregard doctrine),” Revista dos Tribunais, dez./1969, vol. 410, 12 ss. Deve 
consultar-se, ainda, dentre a bibliografia anterior ao novo Código Civil, a obra clássica de José Lamartine 
Corrêa de Oliveira, A dupla crise da personalidade jurídica (1979). 

387 Francesco Galgano, “Persona giuridica,” in Digesto delle discipline privatistiche – sezione civile, 4. ed., 
Torino: UTET, 1997, t. XIII, p. 404 (descrevendo a desconsideração como um remédio extremo, a ser utili-
zado somente como ultima ratio). 

388 Calixto Salomão Filho, Notas a Fábio Konder Comparato O poder de controle na sociedade anônima, 
n. 136, nota de texto 81, p. 460. (4 ed. 2005). 

389 Tal como o próprio nome indica, na desconsideração inversa (reverse piercing) o levantamento do véu 
ocorre no sentido oposto: vai-se do sócio controlador, enquanto devedor originário, para o patrimônio da so-
ciedade. A medida é admitida pela jurisprudência: ver STJ, REsp 948.117/MS, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 03/08/2010 (“A desconsideração inversa da 
personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrari-
amente do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu 
patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio controlador. Conside-
rando-se que a finalidade da disregard doctrine é combater a utilização indevida do ente societário por seus 
sócios, o que pode ocorrer também nos casos em que o sócio controlador esvazia o seu patrimônio pessoal e 
o integraliza na pessoa jurídica, conclui-se, de uma interpretação teleológica do art. 50 do CC/02, ser possível 
a desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a atingir bens da sociedade em razão de dívidas 
contraídas pelo sócio controlador, conquanto preenchidos os requisitos previstos na norma.”) A contrapartida 
à desconsideração inversa é justamente a transferência patrimonial indevida que justificou a medida. Por isso, 
como destaca Calixto Salomão Filho, O novo direito societário, 2. Ed., São Paulo: Malheiros, 2002, p. 189, 
“não é razoável que a responsabilidade da sociedade ultrapasse o valor dessa transferência.” 

390 Parte da doutrina recomenda a superação da noção de “abuso” de direito, historicamente vinculada à 
doutrina de origem francesa que exige a presença de elementos subjetivos para a configuração da figura em 
exame, pelo “exercício disfuncional” de direitos, colocando como parâmetros objetivos de verificação de lici-
tude das condutas o fim econômico ou a causa dos negócios. Ver, nesse sentido, Judith Martins-Costa, “O 
exercício jurídico disfuncional e os contratos interempresariais: notas sobre os critérios do artigo 187 do Có-
digo Civil”, Revista do Advogado-AASP, 2008, v. 96, 49 ss. 
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para decretar a desconsideração,391 destacando-se, sobretudo, a confusão patrimonial e a 

subcapitalização (formal ou material) da sociedade.392 O instituto é aplicado não somente 

para atingir o sócio individual que é controlador, mas também para responsabilizar outras 

sociedades dentro de estruturas grupais.393 

Já a desconsideração atributiva (identification) implica a derrogação da regra da se-

paração (Trennungsprinzip) das personalidades distintas da sociedade e dos seus sócios. O 

                                                

391 Stephen Bainbridge, Corporate Law, § 4.3, p. 58–61 (2 ed. 2008) (destacando como itens de uma 
“laudry list:” 1) commingling of funds; 2) treatment of corporation’s assets as own; 3) failure to obtain au-
thority to issue stock; 4) holding out personal liability for corporation’s debts; 5) confusion or failure of rec-
ords; 6) identical equitable ownership; 7) identical equitable owners and control; 8) same directors; 9) sole 
ownership by individual or family; 10) same office; 11) same employees and attorneys; 12) failure to capital-
ize; 13) undercapitalitation; 14) using the corporation as a shell for a single venture of an individual or anoth-
er corporation; 15) concealment of ownership or personal business activities; 16) diregard of legal formalities 
and failure to keep arm’s lenght; 17) using one entity to procure labour for another; 18) diversion of assets or 
manipulation of liabilities to defraud creditors; 19) using the corporation to avoid personal contractual duties; 
20) formation of a corporation to transfer to it liabilities). 

392 Walfrido Jorge Warde Jr., A crise da limitação de responsabilidade dos sócios e a teoria da desconside-
ração da personalidade jurídica, p. 296 et seq. (2004) (agrupando os fundamentos sob o rótulo da apropria-
ção de posições jurídicas ativas do capital e patrimônio sociais); Francesco Galgano, “Persona giuridica,” in 
Digesto delle discipline privatistiche – sezione civile, 4. ed., Torino: UTET, 1997, t. XIII, p. 405 (apontando 
que o abuso se manifesta, na prática, de três maneiras: a) pela confusão patrimonial; b) “con la sistematica 
pratica dei prestiti dei soci alla società”; e c) “con la sistematica precostituzione delle decisioni dell’organo 
amministrativo della società”). 

393 António Menezes Cordeiro, O levantamento da personalidade coletiva no direito civil e comercial, 
p. 75 et seq.. (2000) (analisando o direito alemão dos grupos societários (Konzernrecht) e comentando prece-
dentes em que o Bundesgerichtshof impôs responsabilidade dentro de grupos qualificados de fato: Autokran 
(1985), Tiefbau (1989), Video (1991), TBB (1993)); Karen Vandekerckhove, Piercing the Corporate Veil: a 
Transnational Approach, p. 533 et seq. (2007) (classificando as diferentes aproximações ao tema no direito 
comparado em soluções “maximalistas” (tendentes a impor a responsabilidade do grupo) “moderadas” (con-
siderando o grupo como uma unidade para fins não-patrimoniais, mas exigindo controle efetivo e abuso para 
a responsabilização) e “minimalistas” (prevendo apenas presunções e exigindo a aplicação das normas com 
atenção à sua finalidade)). Entre nós, já se admitiu a extensão da falência a sociedades coligadas quando veri-
ficado conluio para prejudicar credores: STJ, REsp 1259018/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011 (afirmando a possibilidad de “estender os 
efeitos [da falência] de sociedade falida a empresas coligadas na hipótese em que, verificando claro conluio 
para prejudicar credores, há transferência de bens para desvio patrimonial,” tomando-se em consideração “a 
efetiva influência de um grupo societário nas decisões do outro, independentemente de se constatar a existên-
cia de participação no capital social”). 

Deve atentar-se, no entanto, para a diferença estrutural entre a sociedade controladora e o acionista contro-
lador individual, a recomendar soluções potencialmente diversas num e noutro caso. Ver, nesse sentido, Edu-
ardo Secchi Munhoz, Empresa contemporânea e direito societário, p. 7, 102–07, 173–75 (2002) (afirmando 
não se tratar de um problema de correção da primeira imputação, mas da primeira imputação em si; ainda se-
gundo o A., no caso da desconsideração para atingir o sócio individual, o problema é de utilização disfuncio-
nal da pessoa jurídica e de limitação de responsabilidade, ao passo que no caso dos grupos, não se trata de um 
episódio, mas de uma nova estrutura que atinge a limitação patrimonial de forma permanente); Carlos K. Za-
nini, “A responsabilidade da sociedade controladora pelas dívidas da controlada,” in Estudos de direito em-
presarial: homenagem a Peter Ashton, 387 ss. (Esteves & Jobim org., Saraiva 2012) (arguindo que os moti-
vos que justificam a limitação da responsabilidade dos sócios individuais não se aplicam com a mesma força 
diante da sociedade controladora). 
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que se visa aqui não é uma superação da limitação de responsabilidade, mas a atribuição à 

sociedade de características ou de vedações impostas aos sócios, a fim de aplicar determi-

nada regra de acordo com a sua finalidade.394 Estão compreendidas, aqui, as hipóteses em 

que a sociedade é utilizada para eludir a aplicação de um dispositivo legal ou o cumpri-

mento de um dever contratual. Exemplo didático é aquele em que, valendo-se da criação de 

uma sociedade, o sócio descumpre acordo de não-concorrência que o obriga individual-

mente; a fim de evitar a burla, identifica-se a sociedade com o sócio, impondo-se àquela o 

dever assumido formalmente por este. 

Para fins de extensão da convenção de arbitragem, interessa, a rigor, a desconside-

ração atributiva—por meio do qual se poderia atribuir ao sócio ou outra sociedade do gru-

po a obrigação de arbitrar determinado litígio assumida pela parte originária. Na prática, no 

entanto, o objetivo comumente perseguido pelo requerente que busca levantar o véu da 

personalidade jurídica na arbitragem é contar com a garantia adicional do patrimônio de 

outro ente, encontrando assim um deep pocket para satisfazer eventual condenação. Con-

fundem-se, nessa medida, as duas técnicas, pois a desconsideração atributiva (com exten-

são da cláusula compromissória) serve como meio para sujeitar o sócio ou sociedade con-

troladora à jurisdição dos árbitros e, assim, à sua possível responsabilização pecuniária. A 

rigor, contudo, não deveriam ser misturadas as duas noções, pois ainda que a controladora 

possa ser eventualmente responsável pelo débito, recaindo a execução da sentença arbitral 

sobre o seu patrimônio, isso não significa que ela também esteja vinculada à arbitragem.395 

Parece-me que, à luz de tais considerações, o instituto da desconsideração da per-

sonalidade jurídica deve ter aplicação reduzida na arbitragem.  

Na sua vertente atributiva (i.e. para atribuir a outro ente a obrigação de arbitrar de-

terminado litígio), a teoria se confude, em grande medida, com outros institutos já estuda-

dos—em especial, com a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, da teoria dos atos pró-
                                                

394 Ver Karen Vandekerckhove, Piercing the Corporate Veil: a Transnational Approach, p. 13–14 (2007); 
Joaquín Garrigues, Problemas atuais das sociedades anônimas, p. 45 (trad. port., 1982) (tratando o problema 
sob o rótulo do negócio indireto). Um dos primeiros precedentes conhecidos na matéria, de origem norte-
americana e autoria do juiz Marshall, desconsiderou a personalidade jurídica justamente para atribuir à socie-
dade a cidadania de seus sócios para fins de verificação da competência, sob diversity jurisdiction (i.e. com-
petência com base na diversidade de cidadania (estadual) das partes), das cortes federais. Bank of the United 
States v. Deveaux, 9 U.S. 5 Cranch 61 61 (1809) 

395 Sébastien Besson, “Piercing the Corporate Veil: Back on the Right Track”, Multiparty Arbitration—
Dossiers ICC Institute of World Business Law, p. 154 (Hanotiau & Schwartz eds.) (2010). 
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prios e do equitable estoppel. Tais construções contam com um grau de desenvolvimento 

jurisprudencial e doutrinário mais avançado e critérios mais bem definidos. Por isso, po-

dendo-se resolver os casos práticos com base nestas outras figuras, a desconsideração atri-

butiva, de contornos mais imprecisos, torna-se supérflua.396 

Como modo de responsabilizar terceiros pelas obrigações da parte, o uso da des-

consideração da personalidade jurídica na arbitragem é ainda mais questionável. A decre-

tação do levantamento do véu pressupõe, necessariamente, o acertamento de fatos estra-

nhos aos limites objetivos da cláusula compromissória—de modo a verificar a conduta do 

terceiro que, abusando do poder de controle, perpetrou injustiça contra o credor. Mais do 

que isso, há também transgressão dos seus limites subjetivos: limitada a jurisdição dos ár-

bitros pela convenção arbitral, seria ilegítima a decisão que, desconsiderando a personali-

dade jurídica, viesse a definir diretamente os direitos e obrigações de terceiros.397 Perde-se, 

por completo, a referência ao consentimento como fundamento de legitimidade da arbitra-

gem. Inexiste, aqui, ao contrário dos casos de aplicação da noção de estoppel, um ato do 

qual se possa deduzir concordância com a jurisdição arbitral;398 trata-se, antes, simplesmen-

te de sancionar a conduta fraudulenta ou abusiva estranha ao contrato. 

Pela sua própria natureza, o manejo da desconsideração cabe, assim, à jurisdição 

estatal, e não aos árbitros.399 O requerente vitorioso deve, então, buscar tutelar seu direito 

                                                

396 Já se disse, de modo geral, que muitos casos aos quais tem sido aplicada a teoria da desconsideração da 
personalidade jurídica poderiam ser resolvidos com outras figuras presentes na tradição do civil law, tais co-
mo a fraude à lei, a fraude contra credores, o abuso de direito, a noção de eqüidade e a boa-fé objetiva. Ver, 
nesse sentido, Ricardo de Angel Yágüez, La doctrina del “levantamiento del velo” de la persona juridica en 
la jurisprudencia, p. 65 e 70 (4 ed. 1970) (defendendo, por essa perspectiva, que a desconsideração é, por ve-
zes, um “recurso técnico innecesario porque otros conceptos o mecanismos más ajustados a nuestra tradición 
jurídica permiten llegar a similares resultados que los que con aquélla se alcanzan”). 

397 Javor v. Francoeur, [2003] BCSC 350, par. 31 (Canada) (decidindo que a pretensão contra o sócio para 
responsabilizá-lo pessoalmente não poderia ter sido decidida pelos árbitros, já que o sócio não era signatário 
da cláusula, sendo esta, portanto, uma questão para determinação judicial: “The claim against Francoeur for 
personal liability could not properly have been the subject of arbitration under the agreement here as he was 
not a party. It would be a matter for judicial determination”). 

Nesse sentido, entre nós, ver Carlos A. Carmona, Arbitragem e processo, p. 83 (3 ed. 2009). 
398 Pense-se, por exemplo, na hipótese em que o não-signatário deduz pretensão com base no contrato inter 

alios que contém cláusula compromissória e, depois, contraditoriamente, levanta objeções contra a jurisdição 
arbitral. A conduta sancionada, aqui, está diretamente relacionada com a convenção de arbitragem e pode re-
duzir-se, assim, à verificação do consentimento por meio de atos concludentes, ao contrário da desconsidera-
ção da personalidade jurídica, que pressupõe fatos a ela inteiramente estranhos. 

399 Ver, na jurisprudência norte-americana, Orion Shipping & Trading Co. v. E. States Petroleum Corp. of 
Panama, S. A., 312 F.2d 299, 301 (2d Cir. 1963) (decidindo que a desconsideração deveria ser pleiteada em 
ação autônoma perante as cortes: “a decision whether parties other than those formally signatories to an arbi-



 148 

perante a autoridade judiciária. Proferida a sentença arbitral condenatória contra o requeri-

do, a parte poderá pleitear, perante o juiz, a responsabilização de sócio ou sociedade con-

troladora de acordo com a teoria da desconsideração da personalidade jurídica.400 

  

                                                                                                                                              

tration clause may have their rights and obligations determined by an arbitrator when that issue has not been 
submitted to him is not within the province of the arbitrator himself but only of the court.”); Techcapital 
Corp. v. Amoco Corp., 99 CIV. 5093 (AGS), 2001 WL 267010 (S.D.N.Y. Mar. 19, 2001) (“arbitrators ex-
ceed their authority when they determine the rights and obligations of one who is not a party to the arbitration 
proceeding”); Fiat S.p.A. v. Ministry of Fin. & Planning of Republic of Suriname, 88 CIV. 6639 (SWK), 
1989 WL 122891 (S.D.N.Y. Oct. 12, 1989) (anulando a sentença arbitral contra terceiro não-signatário “be-
cause the determination as to whether to afford relief against FIAT, a non-party to the arbitration clause, was 
not the arbitrator’s to make”). 

400 Ver, nesse sentido, STJ, AgRg na MC 17.411/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE 
ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/09/2014 (admitindo antecipação de tutela em pedido de reco-
nhecimento de sentença arbitral estrangeira para, desconstituindo a personalidade jurídica da parte requerida 
na arbitragem, declarar a alienação de certos bens em fraude de execução, arrestando-os em favor do credor-
requerente). 



 149 

PARTE 3. PARTES E TERCEIROS NO PROCESSO 

ARBITRAL. 

3.1. Efeitos da Sentença Arbitral e Terceiros 

Segundo a lei brasileira, a sentença arbitral “produz . . . os mesmos efeitos da sen-

tença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título 

executivo401” (LArb art. 31). A proclamação legal deve ser recebida cum grano salis, pois 

alguns efeitos típicos dos provimentos judiciais (em especial, de eficácia mandamental) são 

estranhos à jurisdição arbitral.402 Em larga medida, no entanto, a equiparação é exata: a sen-

tença arbitral produz efeitos no plano do direito substantivo e seu conteúdo declaratório 

torna-se indiscutível. A decisão produz, em outras palavras, coisa julgada, precluindo a re-

                                                

401 É redundante a menção de que a sentença arbitral “constitui título executivo,” pois a executividade não é 
senão um dos efeitos da sentença que reconhece uma obrigação exigível. Remeto o leitor ao que já se disse 
em Guilherme Recena Costa, “A doutrina das ações de Pontes de Miranda e a classificação das sentenças 
condenatórias e executivas à luz do direito positivo brasileiro,” in Teoria Quinária da Ação, 265 ss. (Eduardo 
José Fonseca da Costa et al. org., 2010). A sentença arbitral também gera efeitos “anexos,” tendo aptidão, por 
exemplo, para servir de fundamento para a hipoteca judicial. 

A eficácia de sentença estatal é atribuída ao laudo arbitral também na Itália (art. 824-bis, c.p.c.) desde a re-
forma efetuada pelo d.lgs. n. 40 de 2006. Cabe destacar que parte da doutrina reputa inconstitucional, no en-
tanto, esta “jurisdicionalização” da arbitragem, por ser ela supostamente incompatível com o monopólio da 
jurisdição pelo Estado. Ver, nesse sentido, Elio Fazzalari, “Arbitrato (dir. proc. civ.)”, Enc. Dir., Annali 2, t. 
1, n. 3, p. 48 (2008) (defendendo que deveria perdurar o sistema de homologação do laudo, pois “[c]he la 
legge riconosca al lodo rituale — volizione di privato, l’arbitro appunto — gli effetti propri della sentenza del 
giudice statale, al quale soltanto è costituzionalmente affidato l’esercizio della funzione giurisdizionale, costi-
tuisce, dunque, violazione della Carta fondamentale”). 

402 Diante da falta de imperium dos árbitros e do fundamento contratual e, portanto, relativo de seus pode-
res, é natural que eles não possam ordenar comportamentos de terceiros. Quanto às partes, embora não pos-
sam os árbitros coagi-las ao cumprimento, poderão impor sanções indiretas, como o acréscimo de despesas 
processuais, ou extrair da conduta da parte fundamento para inferências adversas à sua situação substancial. 
Seja como for, medidas de urgência ou probatórias decretadas pelo árbitro que dependam da conduta de 
quem não é parte na arbitragem (e.g. a exibição de um documento) são despidas de qualquer força e só serão 
efetivas se houver espontânea cooperação por parte do terceiro. Daí a importância da intervenção auxiliar da 
autoridade judiciária, que cumpre aqui papel de apoio ao bom andamento do juízo arbitral. Ver Fouchard, 
Gaillard & Goldman, International Commercial Arbitration, § 1336, p. 726 (1999) (destacando que apenas 
“a court can effectively compel a party to the proceedings or a third party to produce evidence which is con-
sidered to be essential in gaining an understanding of the case, or to provide witness testimony”). Deve men-
cionar-se, no entanto, a possibilidade de que o tribunal arbitral molde a medida de modo que ele seja dirigida 
diretamente às partes do processo arbitral, instando a sua colaboração, sob pena de sanções (como as possibi-
lidades já mencionadas de utilizar ilações contrárias às alegações de mérito da parte ou a distribuição despro-
porcional dos custos do processo); não se expede, em tais casos, ordem ao terceiro, mas o resultado prático 
pode ser o de cumprimento espontâneo da determinação ou equivalente. Nesse sentido, veja-se Mateus A. 
Carreteiro, Tutelas de urgência e processo arbitral, p. 117 (2013) (dando como exemplo a possibilidade de o 
árbitro, obviamente despido de poderes para mandar que a Junta Comercial ou um órgão de proteção ao cré-
dito faça ou deixe de fazer, ordenar à própria parte que se abstenha de levar alteração social a registro ou de 
realizar o protesto de título de crédito). 
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discussão daquilo que foi decidido entre as partes. A doutrina, tanto estrangeira403 quanto 

pátria,404 é hoje praticamente unânime ao reconhecer a coisa julgada “arbitral,” nos limites 

e à semelhança da coisa julgada judicial.405 

Sendo equiparados os seus efeitos, a visão que se adote sobre o problema dos limi-

tes subjetivos da sentença arbitral—premissa necessária para que se possa construir um sis-

tema adequado de intervenções de terceiro—depende da teoria que se venha a adotar com 

relação aos limites subjetivos da sentença judicial.406 O tema passa pela determinação do 

que sejam os efeitos diretos e reflexos dos atos jurídicos, permitindo com que se classifi-

                                                

403 Várias sistemas nacionais reconhecem que a sentença arbitral faz coisa julgada explicitamente ou, ao 
menos, por meio de sua equiparação à sentença judicial—França: NCPC, Art. 1484(1) (tratando de arbitra-
gens domésticas); Alemanha: ZPO § 1055; Itália: c.p.c. art. 842-bis; Holanda: WBR art. 1059; Suíça, 
LDIP art. 190 § 1; Bélgica: CJ art. 1703 § 9; Espanha: lei 60/2003 art. 43. Nos Estados Unidos, ver Restate-
ment (Second) of Judgments § 84 (1982). Podem consultar-se, ainda, regulamentos institucionais nesse sen-
tido: 2010 NAI Arbitration Rules Article 51 (“Res Judicata of Award”). 

No âmbito da arbitragem internacional, a coisa julgada e a estabilização daquilo que foi decidido são con-
sideradas, ademais, princípios gerais de direito internacional. Ver, nesse sentido, The Pious Fund of Califor-
nias, United States v Mexico, Award, (1902) IX RIAA 1, ICGJ 409 (PCA 1902), 14th October 1902, Perma-
nent Court of Arbitration; Effect of Awards of Compensation Made by the U.N. Administrative Tribunal, 
Advisory Opinion, 1954 I.C.J. 47, 53 (“According to a well-established and generally recognized principle of 
law, a judgment rendered by such a judicial body is res judicata and has binding force between the parties to 
the dispute.”) 

404 Carlos A. Carmona, Arbitragem e processo, p. 393 (3 ed. 2009). 
405 Há esforços, no plano da arbitragem internacional, para desenvolver regras uniformes sobre a preclusão 

dos laudos arbitrais: Filip de Ly and Audley Sheppard, ILA Interim Report on Res Judicata and Arbitration, 
25(1) Arb. Int’l 35 (2009); Filip de Ly and Audley Sheppard, ILA Final Report on Res Judicata and Arbitra-
tion, 25(1) Arb. Int’l 67 (2009) (propondo regras uniformes no plano internacional, dentre elas a adoção, 
mesmo nos países de tradição continental, da noção de issue preclusion, i.e. extensão da coisa julgada tam-
bém aos motivos necessários da decisão, desde que as questões tenham sido efetivamente debatidas e decidi-
das). Ver, ainda, Gary Born, International Commercial Arbitration, p. 3752 et seq. (2 ed. 2014) (arguindo 
que, no plano internacional, o reconhecimento da coisa julgada arbitral é uma imposição da própria Conven-
ção de Nova York, mas questionando a aplicação de regras de processo civil estatal e propondo que se de-
senvolvam regras transnacionais sobre o tema); Bernard Hanotiau, Complex Arbitrations, p. 246 et seq. 
(identificando o art. III da Convenção de Nova York, que fala em “binding award,” como fundamento para a 
coisa julgada arbitral); Francisco G. Prol Pérez, “O Caso Julgado na Arbitragem Internacional: alguns pontos 
a considerar,” Revista Brasileira de Arbitragem, 2012, vol. 35, 37 ss. (destacando diferenças, sobretudo na 
identificação das ações—requisito da “tríplice identidade”—, entre os sistemas de civil e common law); Pier-
re Mayer, “The Effect of Awards Rendered in Multiparty/Multicontract Situations,” in Multiparty Arbitra-
tion—Dossiers ICC Institute of World Business Law, p. 230–32 (Hanotiau & Schwartz eds.) (2010). 

Na medida em que se venha a reconhecer, no Brasil, a issue preclusion, também as sentenças arbitrais pas-
sariam a contar com tal efeito preclusivo. Sobre o assunto, pela perspectiva do processo civil, ver Bruno Vas-
concelos C. Lopes, Limites Objetivos e Eficácia Preclusiva da Coisa Julgada (2012) (propondo, em síntese, 
que se adote o instituto da issue preclusion entre as partes no processo civil brasileiro). 

406 Ver, nesse sentido, Giovanni Bonato, La natura e gli effetti del lodo arbitrale, p. 292 ss. (2012) (anali-
sando, de um lado, as teorias da “reflexão generalizada da sentença” e da “eficácia natural da declaração, mas 
não da coisa julgada,” e, de outro, a teoria da “extensão seletiva dos efeitos da sentença.”) 
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quem os diversos tipos de terceiro de acordo com sua posição diante do provimento emiti-

do inter alios e justifique-se eventual eficácia ultra partes da sentença. 

3.1.1. Eficácia Ultra Partes da Sentença 

Descarto por inadequadas, de início, as teorias do “valor absoluto da sentença”407 ou 

da sua “eficácia natural erga omnes.”408 Afora as críticas intrínsecas já dirigidas com inteiro 

                                                

407 Segundo a qual o problema dos limites subjetivos vai reduzido, senão eliminado, pela simples determi-
nação dos limites objetivos da sentença. Vale dizer: a sentença tem valor absoluto dentros dos seus limites 
objetivos, de modo que a querela sobre os limites subjetivos não passa de um “falso problema.” Como exem-
plo da aplicação da teoria, ver E. Allorio, La cosa giudicata rispetto ai terzi (reimp. 1992) e, antes, Mendels-
sohn Bartholdy. Sobre a teoria deste último, ver G. Pugliese, “Giudicato,” in Enc.dir., vol.XVIII, 1969, 785 
ss., n. 29, texto que acompanha a nota 378. No âmbito da arbitragem, acaba por defender teoria que atribui 
valor absoluto à sentença dentro dos seus limites objetivos, reprisando, assim, a doutrina do início do século 
XX, Stavros Brekoulakis, Third Parties in International Commercial Arbitration, p. 206 et seq. (2011) (ver, 
infra, 3.1.3.1). 

408 Defendida por E. T. Liebman, Efficacia e autorità della sentenza (1935); Id., “Giudicato (dir. proc. 
civ.),” in Enciclopedia giuridica, XV, p. 14–16 (1989).  

Em sentido crítico, ver A. Proto Pisani, Opposizione di terzo ordinaria, p. 50 (1965) (embora reconhecen-
do o valor da distinção entre eficácia e imutabilidade, o autor aponta, de um lado, a fragilidade das premissas 
de que parte a teoria de Liebman e, de outro, conclusões incoerentes com as próprias premissas adotadas). 
Deve rejeitar-se, em primeiro lugar, a noção de que a sentença, enquanto ato estatal, é dotada de uma eficácia 
“natural,” caracterizada pela sua abrangência erga omnes e pela sua presunção de conformidade com o direi-
to. Ao contrário da lei, de natureza geral, o comando contido na sentença é individual e não atinge terceiros 
que não estejam de alguma forma ligados ao objeto do litígio (por nexo de dependência ou identidade de di-
reitos). Ibid. Ainda que se pudesse defender a noção, a própria tese combatida acaba por rejeitar, em toda a 
sua amplitude, a eficácia natural erga omnes da sentença e a restrição da coisa julgada apenas às partes, reve-
lando nisso sua incoerência. Liebman admitira, com efeito, haver tanto terceiros sujeitos à autoridade da coi-
sa julgada (credores, terceiros em tema de status) quanto terceiros não sujeitos sequer à eficácia da sentença 
(titulares do mesmo direito que foi objeto de decisão inter alios). Id., p. 51–52. Por fim, e ainda na visão de 
Proto Pisani, Liebman deixou de dar a devida atenção aos mecanismos pelos quais o terceiro pode opor-se à 
sentença inter alios e aos vícios que estão à base dos remédios previstos no c.p.c. art. 404 (opposizione di ter-
zo ordinaria e opposizione di terzo revocatoria), ignorando as situações específicas e os motivos taxativos 
que podem ser invocados. Id., p. 53. Também salientando a inconsistência da teoria de Liebman, G. Pugliese, 
“Giudicato,” in Enc.dir., vol.XVIII, 1969, 785 ss., n. 29, texto acompanhando as notas 393–394 (“La breccia 
aperta dallo stesso Liebman nel suo sistema ne incrina gravemente la solidità, poiché dimostra che 
l’estensione del giudicato ai terzi dipende da una valutazione, demandata agli interpreti, sia dei rapporti logi-
co-giuridici tra la situazione decisa e quella facente capo al terzo, sia della necessità o opportunità, dati quei 
rapporti, di decisioni non contraddittorie”). 

A ideia de que a sentença produz efeitos erga omnes (eficácia natural) acaba por confundir os conceitos de 
existência e eficácia: a sentença existe para todos, mas produz efeitos relevantes apenas para as partes e, em 
alguns casos excepcionais, terceiros. O terceiro é atingido por tais efeitos quando deve reconhecer não apenas 
o fato da sentença, mas também a regra nela formulada. F. P. Luiso, Principio del contraddittorio ed efficacia 
della sentenza verso terzi, p. 34–35 (1981) (concluindo que somente “em sentido muito impróprio” pode fa-
lar-se de eficácia do provimento diante de terceiros indiferentes e, ainda que esta “forma platônica de oponi-
bilidade” fosse tida como um caso de extensão ultra partes, não haveria qualquer violação ao contraditório”). 
A impropriedade do conceito de uma eficácia “natural” da sentença, reforçando a confusão entre existência e 
efeitos na teoria de Liebman, foi bem capturada por Carnelutti: “certo la sentenza esiste di fronte a tutti, come 
un colpe di fucile; ma colspisce soltanto le parti” (“Efficacia, autorità e immutabilità della sentenza,” Riv. dir. 
proc. civ., 1935, p. 209). 
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sucesso às posições doutrinárias em exame (sobretudo de que violam o direito ao contradi-

tório), às quais só se pode aqui remeter o leitor, é certo que elas são, acima de tudo, inade-

quadas para explicar a eficácia da sentença arbitral. Ambas pressupõem a autoridade esta-

tal como traço marcante da sentença judicial e justificativa central para a produção de seus 

efeitos sobre terceiros. Ausente tal premissa na arbitragem, cujo fundamento é de natureza 

privada, as teorias mostram-se inaplicáveis. É inegável, em alguns casos, a eficácia ultra 

partes da sentença arbitral: não se pode recusar, por exemplo, que a sentença arbitral que 

declare extinta a obrigação principal repercute sobre a garantia fidejussória, extinguindo-a 

também. O fracasso no transplante reforça, em verdade, a fragilidade originária das duas 

concepções—ambas inidôneas a explicar o fenômeno já no plano judicial e, a fortiori, na 

arbitragem. 

Melhor êxito alcança a teoria que, em respeito ao princípio do contraditório e sem a 

superafetação do elemento publicístico do provimento judicial, admite a eficácia ultra par-

tes da sentença (e de seu elemento declaratório, a coisa julgada) apenas quando o terceiro é 

igualmente atingido pelos efeitos decorrentes de um negócio jurídico inter alios. A eficácia 

ultra partes da sentença não resulta de um suposto “valor absoluto” ou propensão “natural” 

do provimento, mas sim da alteração concreta, no plano do direito material, de relação ju-

rídica a que o terceiro está vinculado por um nexo de prejudicialidade-dependência em 

sentido permanente.409 

Tal como um negócio jurídico, a sentença—judicial ou arbitral—não afeta, via de 

regra, pessoas a ela estranhas, isto é, terceiros com relação ao processo no qual foi proferi-

da. Trata-se de regra de tradição milenar: Saepe constitutum est res inter alios iudicatas 

                                                                                                                                              

Ver, ainda, J. R. Cruz e Tucci, Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, p. 120 et 
seq. (2006) (destacando que a teoria de Liebman não pode ser aceita plenamente no dirieto brasileiro, que 
não conta com os mesmos mecanismos repressivos de tutela do terceiros (nomeadamente, a opposizione di 
terzo) que o direito italiano); Antonio do Passo Cabral, “Alguns mitos do processo (II): Liebman e a coisa 
julgada,” Revista de Processo, 2013, vol. 217, 41 ss. 

409 A construção doutrinária foi desenvolvida com absoluta clareza por F. P. Luiso, Principio del contrad-
dittorio ed efficacia della sentenza verso terzi (1981), cuja exposição é seguida no texto. Ver, ainda, do mes-
mo autor: “I terzi e il lodo arbitrale.” Riv. arb., 2012, 805 ss. 

Afora tais hipóteses, de cunho excepcional, há também situações em que o próprio legislador processual, 
mediante ponderação, dá prevalência a outros interesses contrapostos ao direito ao contraditório do terceiro. 
Exemplos: para atender ao direito à tutela jurisdicional da contraparte quando ocorre alienação da coisa ou 
direito litigioso no curso do processo, o adquirente fica vinculado à coisa julgada formada inter alios, ainda 
que não tenha participado do contraditório (CPC art. 42, § 3˚); ao conferir legitimação extraordinária a de-
terminados sujeitos, que atuam então como substitutos processuais, há vinculação do substituído à sentença. 
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aliis non praeiudicare.410 À imagem da relatividade dos contratos,411 os efeitos da sentença 

(dentre eles, a coisa julgada) destinam-se a alcançar apenas as partes (CPC art. 472; LArb 

art. 31: “entre as partes”), e não terceiros ao processo. Existe assim uma tendencial coinci-

dência entre os sujeitos do contraditório e o alcance subjetivo da sentença.412 Fala-se, em 

tais casos, de eficácia direta da sentença, a fim de designar os efeitos que o provimento 

produz sobre a própria relação jurídica deduzida em juízo. 

O princípio do contraditório não é, porém, um limite absoluto ao alcance do provi-

mento jurisdicional, sendo certo que a sentença (repita-se: tal como o contrato) pode reper-

cutir (por vezes irremediavelmente) sobre a esfera jurídica de terceiros.413 O enunciado ro-

mano acima transcrito, apesar de sua forma canônica, é “mais programático do que efetivo 

de per si, [e] nunca foi suficiente para impedir que os efeitos de um processo pudessem 

exorbitar os lindes de sua normal atuação, repercutindo em patrimônios de terceiros.”414 

Algo nesse sentido, é a conhecida teoria de Betti, para quem, embora exista um princípio 

negativo, que limita a eficácia da sentença às partes, há também um princípio positivo, que 

explica a produção de efeitos perante terceiros. Em passo seguinte, desenvolve o núcleo de 

sua contribuição, identificando diferentes categorias de terceiros à luz dos dois princípios 

citados.415 

                                                

410 Dig. 42.1.63 Macer 2 de appellat. Para uma análise do passo e de sua evolução histórica, ver J. R. Cruz e 
Tucci, Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, p. 43 et seq. (2006). Para outros 
fragmentos em que o princípio é enunciado, ver Dig. 44.2.1, Dig. 20.4.16, Dig. 44.1.10, Dig. 3.2.21. 

411 O princípio da relatividade não é positivado, na forma de definição legislativa, entre nós. A orientação é 
dominante, no entanto, no direito comparado. Ver, por exemplo, os direito francês (Code Civil Art. 1165 : 
« Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui 
profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. ») e italiano (c.c. art. 1372, comma 2). 

412 F. P. Luiso, Principio del contraddittorio ed efficacia della sentenza verso terzi, p. 7 (1981). 
413 G. Pugliese, “Giudicato,” in Enc.dir., vol.XVIII, 1969, 785 ss., n. 28; F. P. Luiso, Principio del con-

traddittorio ed efficacia della sentenza verso terzi, p. 8 (1981). 
414 Donaldo Armelin, Embargos de Terceiro, p. 2 (1981). 

415 E. Betti, “Cosa giudicata,” Enc. giur. Treccani; Id., D 42.1.63 - Trattato dei limiti soggettivi della cosa 
giudicata in diritto romano (1923). Segundo o A., a normativa dos limites subjetivos da coisa julgada é go-
vernada por dois princípios antagônicos. De um lado, existe o princípio negativo, a significar que a decisão 
proferida entre as partes é juridicamente irrelevante para terceiros estranhos ao processo. O terceiro não pôde 
fazer valer suas razoes no processo; ademais, a missão do juiz é decidir a relação jurídica que conforma o ob-
jeto litigioso, e não outras relações similares ou contíguas. Por isso, não está obrigado a reconhecer a coisa 
julgada inter alios. O princípio negativo permite identificar: (a) terceiros desinteressados, titulares de direito 
compatível e que podem sofrer tão-somente um prejuízo de fato; (b) terceiros titulares de situação autônoma 
e incompatível, não sujeitos, portanto, à eficácia da sentença inter alios enquanto coisa julgada entre as par-
tes. De outro lado, o princípio positivo determina a vinculação de determinados terceiros à coisa julgada for-
mada entre as partes. Há duas possíveis manifestações do princípio. Primeiro, há terceiros titulares partícipes 
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A indagação central é saber em quais casos a eficácia da sentença pode atingir ter-

ceiros de maneira legítima e, mais do que isso, vinculá-los ao resultado do processo—i.e. 

obrigá-los a reconhecer não somente a existência da sentença como um fato, mas a regra 

jurídica nela enunciada. A essa pergunta pode encontrar-se resposta somente no plano do 

direito substantivo, no entanto, e não no próprio processo. Isso porque o fator determinante 

de tais efeitos não é a qualidade da sentença enquanto ato processual (nem menos ato esta-

tal), ligando-se antes às alterações que ela provoca, ao enunciar a regra concreta do caso, 

sobre a situação jurídica material que foi objeto do litígio. Cabe assim esclarecer os nexos 

civilísticos entre as situações a fim de estabelecer se a eficácia ultra partes justifica-se pelo 

próprio modo de ser das relações materiais,416 dentro de uma “tessitura de relações jurídicas 

interligadas, subordinadas, vinculadas, conotadas, recíproca ou unilateralmente influenciá-

veis ou simplesmente indiferentes.”417 Fala-se, então, de eficácia reflexa da sentença, que 

se produz como consequência de vínculos entre a situação diretamente decidida e outras 

relações jurídicas indiretamente afetadas. 

3.1.1.1. Efeitos Reflexos dos Atos Jurídicos 

Em magnífico ensaio, Rudolf von Ihering expôs, à luz de estudo minucioso das 

fontes romanas, uma teoria dos efeitos reflexos (Reflexwirkungen) dos atos jurídicos.418 Es-

                                                                                                                                              

da relação jurídica decidida, cuja posição é subordinada, a quem a coisa julgada se comunica diretamente e 
de modo enérgico. Segundo, há terceiros titulares de relação diversa, mas dependente, que não podem desco-
nhecer a coisa julgada inter alios, ainda que ela não lhes seja imediatamente referível, tendo eficácia atenua-
da. Os princípios, ainda que antagônicos, se colocam em relação de complementaridade, com parcial sobre-
posição, formando uma espécie de diagrama de Venn. Na intersecção dois dois princípios, situam-se os 
tercerios juridicamente indiferentes (categoria a). Sob a aplicação exclusiva de cada um dos princípios, situ-
am-se dois tipos de terceiros que se podem dizer juridicamente interessados, mas em sentidos diversos. Na 
zona extrema representada pelo princípio negativo, estão os terceiros juridicamente interessados titulares de 
situação autônoma e incompatível (categoria b). Estes terceiros, como já visto, não estão sujeitos aos efeitos 
da sentença proferida entre as partes. Na zona extrema governada pelo princípio positivo, econtram-se os ter-
ceiros juridicamente interessados a quem é oponível a coisa julgada (categoria c). A vinculação justifica-se 
porque a posição jurídica do terceiro é subordinada àquela da parte com relação às razões da sentença. É o 
que ocorre nos casos de sucessão e substituição processual, de um lado, em que a eficácia é direta, e conexão 
incindível e dependência necessária, de outro, em que a eficácia é reflexa. 

416 F. P. Luiso, Principio del contraddittorio ed efficacia della sentenza verso terzi, p. 70 (1981). 
417 Donaldo Armelin, Embargos de Terceiro, p. 12 (1981). 
418 “Des effets réflexes ou de la réaction exercée sur les tiers par les faits juridiques,” in Études complémen-

taires de l’esprit du droit romain, 239 ss. (trad. O. de Meulenaere, 1903). No original: „Die Reflexwirkungen 
oder die Rückwirkung rechtlicher Thatsachen auf dritte Personen,“ in Geist des römischen Rechts auf den 
verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, vol. 2, 79 ss. (1871). 



 155 

clareceu o autor que, afora os seus efeitos programados ou diretos (effets de destination), 

um ato ou fato jurídico acaba por reverberar, por vezes, em situações substanciais de ter-

ceiros que não são os destinatários diretos ou imediatos do ato.419 Diante dos nexos entre 

relações, “é portanto impossível restringir os efeitos dos fatos jurídicos à pessoa do interes-

sado imediato.”420 Por efeitos reflexos, Ihering define “a reação que um fato jurídico ou 

econômico exerce sobre os terceiros, para além de sua ação própria estabelecida pela lei ou 

prevista pela intenção de seu autor ou do titular do direito.”421 

A seguir, Ihering passa à análise da fonte dos efeitos reflexos, dos efeitos reflexos 

em si e da causa dos efeitos reflexos (i.e. dos nexos entre as situações da parte e do terceiro 

por meio dos quais se manifesta a repercussão). Toda a sua análise passa-se no plano do di-

reito material, ainda que, por vezes, utilize exemplos que surgem por ocasião do processo. 

A fonte do efeito perante terceiros pode ser um direito ou um ato da parte. No pri-

meiro caso, há uma relação duradoura, em que os efeitos subsistem enquanto durar a pró-

pria situação—enquanto, em outras palavras, a parte for titular do direito. No segundo, o 

efeito se produz instantaneamente, exaurindo-se com o ato (e.g. a interrupção da prescrição 

                                                                                                                                              

Exposições didáticas da doutrina de Ihering foram realizadas também por F. P. Luiso, Principio del con-
traddittorio ed efficacia della sentenza verso terzi, p. 72 et seq. (1981) e J. R. Cruz e Tucci, Limites subjeti-
vos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, p. 61 et seq. (2006). 

419 A rigor, a eficácia reflexa não se projeta apenas sobre relações de terceiros: atinge também relações ju-
rídicas dependentes de que são titulares as próprias partes. Nesse sentido, ver A. Proto Pisani, Opposizione di 
terzo ordinaria, p. 78–79 (1965) (afirmando que o quid da eficácia reflexa está no seu produzir-se sobre uma 
relação jurídica dependente, que é objeto de um segundo juízo; o fenômeno seria melhor descrito, segundo o 
A., pelo par conceitual eficácia principal—eficácia prejudicial). A utilidade do conceito está, no entanto, jus-
tamente em explicar a eficácia ultra partes da sentença, pois entre as próprias partes inexiste qualquer viola-
ção do contraditório quando se decide, em um segundo juízo, de acordo com a primeira sentença proferida 
entre elas.  

420 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. 239–40 (trad. O. de Meulenaere, 1903) (grifos meus). 

421 Id., p. 241. O autor compara tais efeitos aos movimentos reflexos do organismo animal, aduzindo que as 
figuras têm em comum duas características: são involuntários e se produzem distantes do ponto original. Id., 
p. 242. Tal comparação, que aparece apenas en passant no ensaio, foi objeto de duras críticas por ser supos-
tamente “mecanicista,” ignorando a realidade normativa do direito; assim: E. T. Liebman, Efficacia ed auto-
rità della sentenza, p. 61 (1935); A. Proto Pisani, Opposizione di terzo ordinaria, p. 7 (1965). A crítica, no 
entanto, é ingênua e fruto de uma leitura apressada. Primeiro, porque todo o ensaio de Ihering volta-se para o 
estudo concreto das fontes romanas, e não cuida de abstrações lógicas, como bem destacou Francesco P. Lui-
so, Principio del contraddittorio ed efficacia della sentenza verso terzi, p. 79–80 (1981). Segundo, porque, 
consoante passagem transcrita na introdução, o ponto central de Ihering era justamente o de que o legislador 
romano encontrou soluções equilibradas, transcendendo qualquer formalismo excessivo e mecânico. 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) (« [o legislador romano] . . . répudie tout 
appel à la logique absolue du droit et au formalisme rigoureux trop oublieux des conséquences »).  
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aquisitiva em favor de todos os condôminos mediante ato praticado por um coproprietário 

apenas contra o possuidor).422 

Os efeitos em si, por sua vez, podem ser objeto de variadas classificações: jurídicos 

ou de fato;423 vantajosos ou desvantajosos;424 transitórios ou permanentes, revogáveis ou ir-

revogáveis (esses últimos pares conceituais aproximando-se, em alguma medida, da distin-

ção, já citada, entre fontes duradouras e instantâneas).425 

O que mais de perto interessa aos fins do presente trabalho é esclarecer a causa dos 

efeitos reflexos—ou seja, a ligação ou nexo que transmite o efeito a partir da relação deci-

dida pela sentença (i.e., a fonte) para a relação distinta, mas conexa, de que é titular o ter-

ceiro. Pode imaginar-se, aqui, fenômeno semelhante à propagação do som. Enquanto vi-

bração mecânica, o som exige um meio pelo qual a onda sonora possa percorrer (e.g., o ar), 

afastando-se assim de sua origem para alcançar um ouvinte distante. Ao tratar do tema, 

Ihering passa a identificar as ligações que dão ensejo à produção de efeitos reflexos—i.e. a 

relação de conexidade que explica por que um ato ou direito produz efeitos não somente 

diante de seus interessados diretos, mas também para um terceiro.426 “Lá onde existe a rela-

ção, o efeito reflexo segue, como a sombra segue a luz”—ensina o A.—, pois não se pode 

evitar o efeito reflexo pela vontade, exceto se a parte fizer desaparecer a fonte (abstendo-se 

de praticar o ato ou renunciando ao direito).427 

Ihering identifica e contrapõe nexos instantâneos e permanentes entre relações.428 

Sendo instantâneo o vínculo, basta para o surgimento e existência fixa da situação do ter-

ceiro que a parte pratique, num dado momento, o ato que é fonte dos efeitos reflexos. A 

partir de então, a situação subordinada desvincula-se da sorte da relação jurídica prejudici-

al. Lembre-se o exemplo moderno da interrupção da prescrição nas obrigações solidárias: 
                                                

422 Id., p. 242–43. 
423 Id., p. 255–56. 
424 Id., p. 256–57. 
425 Id., p. 257–61. 
426 Id., p. 261. 
427 Id., pp. 263–64, 274 et seq.., 284 (esclarecendo que « l’intention de l’auteur est étrangère à cet effet » ; 

« effet réflexe . . . il se produit indépendamment de la volonté respective des intéressés »). Nisso diferem os 
efeitos reflexos de eventuais efeitos programados a favor de terceiros—e.g. na estipulação em favor de ter-
ceiro ou na representação. 

428 Id., p. 257–58. 
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praticado o ato por um dos credores solidários ou contra o devedor solidário, ele aproveita 

ou envolve os demais, produzindo efeitos irretratáveis de maneira instantânea (CC art. 204, 

§ 1˚). Já quando há um nexo permanente entre o direito do interessado e a situação do ter-

ceiro, a continuidade dessa última pressupõe, a todo momento, a permanência daquele. As-

sim, ao dispor do direito, a parte faz cessar, dali em diante, os efeitos reflexos para o tercei-

ro. Esses são como uma sombra, que se projeta sobre o terceiro enquanto perdurar 

incólume o objeto que se antepõe à luz.429 Pense-se no caso da sublocação (e dos contratos 

derivados em geral), que será retomado adiante: extinta a locação, cai por terra o direito do 

sublocatário à coisa locada, pois esse requer necessariamente que o direito do locatá-

rio/sublocador perdure no tempo. 

Porquanto age em seu próprio interesse, dispondo de situação que lhe é própria, a 

parte não tem de tomar em consideração, via de regra, os interesses alheios do terceiro, sob 

pena de violação de sua autonomia privada.430 Tal liberdade não é, todavia, absoluta. Há si-

tuações em que o ordenamento busca confinar, dentro de “limites justos,” os riscos de que 

a conduta da parte seja a fonte da frustração do direito do terceiro (la mise en échec du 

droit). Busca-se, em outras palavras, um “meio termo,” de forma a conciliar o interesse dos 

dois sujeitos—parte e terceiro—, não ceifando por completo o agir da parte, mas prevenin-

do o exercício abusivo de seus direitos ao outorgar, em favor de terceiros prejudicados, 

mecanismos de impugnação.431 No campo do direito das obrigações, Ihering menciona co-

mo exemplos, dentre outros, colhidos todos das fontes romanas, a restitutio in integrum e a 

actio pauliana.432 

                                                

429 Id., pp. 257, 282; Francesco P. Luiso, Principio del contraddittorio ed efficacia della sentenza verso ter-
zi, p. 90 et seq. (1981) (tomando como protótipo o exemplo, discutido em seguida no texto, da sublocação). 

430 Id., p. 294 (« c’est à son intérêt qu’il [a parte] doit servir, c’est a son intérêt qu’il peut exclusivement 
avoir en vue — ; lui imposer d’avoir égard à l’intérêt de B [o terceiro] serait exiger de lui qu’il sacrifice son 
bon droit au non-droit d’un tiers »). Adiante, o autor realça que, a impor-se ao titular do direito a necessidade 
de tomar em consideração os interesses dependentes do terceiro, ele « cesserait d’être l’ayant droit pour de-
venir l’instrument, l’esclave d’interêts étrangers. » Id., p. 295. Ver, ainda, Francesco P. Luiso, Principio del 
contraddittorio ed efficacia della sentenza verso terzi, p. 77 (1981). 

431 Id., p. 298 (« un moyen terme, grâce auquel on peut concilier les intérêts des deux parties en délimitant 
leurs droits respectifs, de façon à n’entraver en rien la liberté de leur action respective, mais en prévenant 
seulement l’exercise abusif ou vexatoire aux dépens de l’autre »). 

432 Id., p. 306. 
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A questão que se coloca, como objeto desta tese,433 é a de saber quando e como se 

deve tutelar um terceiro diante da sentença arbitral inter alios, definindo precisamente as 

hipóteses e os limites dentro dos quais ele poderá agir (intervenção voluntária, impugnação 

da sentença etc.).434 É o que se passa a fazer a seguir, partindo-se da premissa de que tercei-

ros atingidos pelos efeitos da sentença (i.e. que devem observar a regra nela concretamente 

formulada) devem ter legitimidade para intervir no processo ou impugnar, com base em 

motivos taxativos, o provimento. 

3.1.1.2. Nexos de Prejudicialidade-Dependência e Vinculação de Terceiros à 

Sentença Arbitral 

Deve distinguir-se, a essa altura, a situação jurídica dependente do terceiro segundo 

ela tenha surgido: antes da pendência da lide, durante o curso do processo (= alienação de 

coisa ou direito litigioso) ou depois de pronunciada a sentença (sucessor post rem judica-

tam). Percorrer-se-á, aqui, caminho inverso à ordem cronológica, iniciando-se pela hipóte-

se mais simples em que a situação dependente nasceu em momento ulterior à sentença ar-

bitral, cuidando-se em seguida da alienação do direito no curso do processo para, por fim, 

adentrar o problema mais intrincado do terceiro titular de situação jurídica dependente que 

já existia ao tempo da propositura da ação. 

3.1.1.2.1.. Sucessor Post Rem Judicatam 

O terceiro que tenha sucedido a parte após a prolação de sentença arbitral (em pro-

cesso de que essa última participou) está sujeito aos efeitos do provimento e vinculado pela 

coisa julgada.435 A relação prejudicial, objeto do litígio na arbitragem, é relevante para o 

                                                

433 Convém destacar que, noutra perspectiva, se investigam também as intervenções de terceiro provocadas, 
modalidades que são animadas por outras considerações práticas e teóricas. 

434 Colocando o problema central dos limites subjetivos da sentença em termos semelhantes, ver Willis 
Santiago Guerra Filho, “Eficácia ultra-subjetiva da sentença, litisconsórcio necessário e princípio do contra-
ditório,” Revista de Processo, 1996, vol. 84, 264 ss. (versando a questão pelo ângulo do instituto do litiscon-
sórcio e diferenciando, assim, em abstrato, hipóteses de litisconsórcio necessário-simples (em que cada litis-
consorte recebe tratamento diverso), litisconsórcio facultativo-unitário (em que há extensão ultra partes dos 
efeitos da sentença) e litisconsórcio necessário-unitário (em que a presença de todos os sujeitos da relação 
material é obrigatória sob pena de invalidade/ineficácia da decisão)). O A. não indica, porém, quando se deve 
aplicar, diante de situações concretas, cada regime de litisconsórcio. 

435 Ver: no direito romano: Dig. 44.2.28 (Papinianus 27 quaest): Exceptio rei iudicatae nocebit ei, qui in 
dominium successit eius qui iudicio expertus est; no direito italiano: c.c. art. 2909; no direito alemão: ZPO 
§ 325 
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terceiro tal como ela existia no momento em que surgida a sua situação jurídica dependen-

te—i.e. já com a conformação que lhe foi dada pela sentença.436 Ademais, como a situação 

do terceiro inexistia ao tempo da propositura da demanda e do desenvolvimento do proces-

so arbitral, não há qualquer violação do princípio do contraditório, pois o terceiro sequer 

detinha interesse que legitimasse, à época, a sua intervenção.437 Por fim, o sucessor (que 

adquire por ato inter vivos) tem pretensão contra o alienante se este, ao vender-lhe a coisa 

ou direito, omitiu a existência da coisa julgada desfavorável, podendo exigir, ainda, no ato 

de contratação, as garantias que entender cabíveis. 

Daí ser plenamente eficaz a sentença arbitral diante do sucessor post rem judicatam 

(LArb art. 31). O provimento está sujeito, no entanto, desde que não decorrido o prazo de-

cadencial de noventa dias da notificação (ao sucedido), à ação anulatória prevista na lei 

(LArb art. 32). Vale dizer: o terceiro que sucede a parte após a sentença tem legitimidade 

para propor ação anulatória da sentença arbitral dentro do prazo decadencial indicado. 

3.1.1.2.2. Sucessor no Curso do Processo (Alienação da Coisa Litigiosa) 

Havendo sucessão no curso da arbitragem, também fica obrigado pelo comando da 

sentença arbitral o adquirente da coisa ou direito litigioso, a exemplo do que ocorre no pro-

cesso judicial (ver, entre nós: CPC art. 42; na Itália: c.p.c. arts. 111 (equivalente ao nosso 

art. 42) e 816-quinquies (esclarecendo que o regime geral se aplica também à arbitragem)). 

Para proteger-se a expectativa da contraparte de que não mude a identidade de seu 

contraditor—princípio da estabilidade da instância—, no entanto, a lei cria uma hipótese 

de substituição processual, em que, ressalvado o consentimento da contraparte com a alte-

ração subjetiva, o alienante permanece em juízo, defendendo então, em nome próprio, di-

reito do adquirente.438 Trata-se de medida que visa a servir de contrapeso à permissão de 

que a parte aliene a coisa ou direito litigioso no curso do processo, pois o “ingresso das 

partes em juízo acarreta-lhes determinados deveres e encargos processuais cujo cumpri-

                                                

436 F. P. Luiso, “I terzi e il lodo arbitrale.” Riv. arb., 2012, 805 ss, n. 2, p. 808–09. 
437 Menchini, “Regiudicata civile,” in Dig. disc. priv., XVI, 466 ss., n. 23 (1997); F. P. Luiso, Principio del 

contraddittorio ed efficacia della sentenza verso terzi, p. 40–41 (1981). 
438 Ovídio Baptista da Silva, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 1, p. 182 (2 ed. 2005); Como-

glio, Ferri & Taruffo, Lezioni sul processo civile, vol. 1, p. 338 (5 ed. 2011). 
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mento correria perigo se qualquer delas pudesse transferir a terceiros essas obrigações.”439 

A regra tem origem romana,440 e é amplamente acolhida no direito moderno.441 

O adquirente substituído, ainda que não tenha ingressado no processo como litis-

consorte do alienante, será atingido pelos efeitos da sentença, vinculando-se à coisa julgada 

(CPC art. 42, § 3º).442 Mais uma vez, o terceiro está sujeito à sentença inter alios porque 

sua situação jurídica, do ponto de vista do direito substantivo, é frágil e segue a sorte do di-

reito (prejudicial) da parte: não sendo titular do direito alienado a parte, o terceiro adqui-

rente, em verdade, nada adquiriu. A sentença prejudica o terceiro na exata medida em que 

lhe prejudicaria um contrato, celebrado entre as partes na data da propositura da demanda, 

de conteúdo equivalente ao da sentença (e.g. com remissão da dívida correspondente ao 

crédito que foi alegadamente cedido no curso do processo). A vinculação à sentença decor-

re, assim, do próprio poder negocial do alienante no instante em que iniciada a arbitragem, 

momento anterior ao surgimento da alegada situação jurídica dependente do terceiro.443 

Vale dizer: a situação dependente do terceiro está, no próprio plano do direito material, ex-

posta aos efeitos provenientes de atos negociais da parte, sendo incabível imaginar que o 

terceiro tenha maior grau de proteção diante do resultado do processo inter alios do que de 

um negócio livremente pactuado. Por isso, ainda que não se considere que, com a aliena-

ção do direito, tenha havido também transferência da cláusula compromissória ao adqui-

rente, este estará vinculado pela sentença arbitral.444 

                                                

439 Hélio Tornaghi, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 1, p. 200 (1974). 
440 Dig. 44.2.9.2 (Ulpianus 75 ad ed.): Iulianus scribit exceptionem rei iudicatae a persona auctoris ad emp-

torem transire solere . . . 
441 Na Alemanha: ZPO § 325 (estendendo a coisa julgada aos sucessores (Rechtsnachfolger) das partes que 

adquiriram após a litispendência (Rechtshängigkeit)); na Itália: c.p.c. art. 111. Ver, na doutrina, Carlos Alber-
to Alvaro de Oliveira, Alienação da Coisa Litigiosa, (2 ed. 1986); Paula Costa e Silva, A Transmissão da 
Coisa ou Direito em Litígio: Contributo para o Estudo da Substituição Processual (1992). 

442 Devem ser ressalvadas as hipóteses de tutela dos direitos do adquirente de boa-fé, bem como os casos 
em que não se aplica a sistemática em exame por ter havido aquisição originária, e não derivada, ou superve-
niente. Ver Marinoni & Mitidiero, Código de Processo Civil Comentado, comentário ao art. 42, n. 3 (6 ed. 
2014); F. P. Luiso, Principio del contraddittorio ed efficacia della sentenza verso terzi, p. 40–41 (1981) (res-
salvando que não estão preclusas as defesas ex causa nova, baseadas em fatos supervenientes, ou ex causa 
propria, fundadas em modo de aquisição autônomo do direito, pois tais fundamentos estão fora dos limites 
temporais e objetivos da sentença). 

443 F. P. Luiso, “I terzi e il lodo arbitrale.” Riv. arb., 2012, 805 ss, n. 2, p. 809–12 (notando que não somen-
te pelo ponto de vista do conteúdo são equivalentes a sentença e o contrato inter alios, mas também pela 
perspectiva do regime de sua oponibilidade a terceiros). 

444 Contra, J. R. Cruz e Tucci, Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, p. 139–
141 (2006) (afirmando que o terceiro-adquirente só pode ser atingido pela coisa julgada arbitral se tiver co-
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Embora alguns setores da doutrina sustentem a ilegitimidade desta vinculação, re-

putando-a violadora do princípio do contraditório (porquanto o terceiro não é comunicado 

da pendência da lide),445 a eficácia ultra partes da sentença é plenamente justificável para 

proteger os interesses da contraparte. 

O sistema processual tem de escolher necessariamente entre proteger o terceiro que 

eventualmente ignora a litispendência ou tutelar a contraparte que litigou contra o alienante 

sob a crença de que o resultado do processo poria fim à controvérsia. Havendo esse “equi-

líbrio” entre as situações da contraparte e do adquirente—ambos ignorando, respectiva-

mente, a alienação e a litispendência—, é justo e razoável que se favoreça a parte originá-

ria e a estabilidade da instância. Como contrapeso à abolição da regra (romana) proibitiva 

da alienação da coisa litigiosa, é necessário que se tomem medidas e cautelas para evitar o 

abuso e a fraude, bem como salvaguardar o interesse da parte originária na solução defini-

tiva da controvérsia. 

Sacrifica-se o direito ao contraditório do adquirente para realizar-se o direito da 

parte originária à tutela jurisdicional efetiva—direito anterior (pois a demanda precede, 

por definição, a alienação realizada durante a litispendência; cabendo então lembrar que 

prior in tempore, potior in iure) e de mesma estatura constitucional (CF art. 5, XXXV).446 

Com efeito, “se a cousa julgada não se estendesse ao adquirente ou cessionário, não adian-

taria continuar o processo contra o alienante ou cedente,”447 frustrando-se por completo o 

                                                                                                                                              

nhecimento da pendência da arbitragem e, ainda, que “tendo-se em vista os limites subjetivos da convenção 
arbitral não há como se admitir que a imutabilidade do conteúdo decisório da sentença possa atingir tercei-
ros”); Id., “Arbitragem: garantias constitucionais do processo e eficácia da sentença arbitral.” Revista Magis-
ter de Direito Civil e Processual Civil, 2008, vol. 26, p. 43–46. Os argumentos do ilustre professor devem, no 
entanto, ser rejeitados. Como já se expôs no corpo do trabalho, a vinculação do terceiro adquirente não se dá 
em razão da imperatividade da sentença arbitral e de sua sujeição à cláusula compromissória, mas sim por-
que, havendo nexo de prejudicialidade-dependência permanente entre a situação jurídica do terceiro adqui-
rente—surgida já no curso da lide—e o direito do alienante, o não-reconhecimento deste importa logicamente 
a exclusão daquela. A afirmação de que o terceiro-adquirente poderia ser atingido pela coisa julgada se tives-
se conhecimento da pendência da arbitragem parece confirmar o ponto de vista aqui defendido, pois a mera 
ciência do processo não tem o condão de estender o alcance da convenção arbitral, revelando que não se tra-
ta, enfim, de problema relativo ao poder de decidir dos árbitros (frente ao terceiro), mas sim de questão liga-
da à eficácia reflexa dos atos jurídicos no plano do direito material. 

445 Ver, e.g., A. Proto Pisani, “Appunti sui rapporti fra i limiti soggettivi di efficacia della sentenza civile e 
la garanzia costituzionale del diritto di difesa,” Riv. trim. dir. e proc. civ., 1971, 1233 ss.; segue-lhe, entre 
nós, J. R. Cruz e Tucci, Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, p. 224–25 (2006) 
(exigindo ciência do processo pelo adquirente para que se projetem sobre ele os efeitos da sentença). 

446 F. P. Luiso, Principio del contraddittorio ed efficacia della sentenza verso terzi, p. 55–56 (1981) 
447 Hélio Tornaghi, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 1, p. 203–04 (1974); também nesse sen-

tido, ver Paula Costa e Silva, “A intervenção de terceiros no direito português,” in A intervenção de terceiros 
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objetivo da arbitragem. Em suma, inexiste violação do contraditório porque este precisa ser 

“comprimido,” em alguma medida, para garantir a efetividade de potencial vitória do ad-

versário. Sem que se vinculasse o sucessor ao decidido, ter-se-ia de repropor a demanda 

ou, inversamente, estaria a parte originária sujeita a ser novamente réu, em ação subse-

quente, para disputar o mesmo bem.448 

Vários outros argumentos aconselham que se proteja, em igualdade de condições, a 

contraparte originária, justificando a extensão dos efeitos da sentença ao adquirente. Pri-

meiro, porque, enquanto parte da transação por meio do qual adquiriu a coisa ou o direito 

litigioso, o adquirente estava em melhores condições para averiguar se havia lide pendente 

sobre a coisa do que a contraparte de tomar conhecimento da alienação no curso do proces-

so.449 Diante da posição de assimetria de informações, é mais racional atribuir os custos e 

riscos ao adquirente do que ao seu adversário. Segundo, porque o adquirente tem direito a 

ser indenizado diante do alienante, que responde pela evicção ou pela subsistência do cré-

dito cedido, podendo exigir, para tanto, as garantias adicionais que entender necessárias. 

Terceiro, porque é o adquirente quem altera o status quo, havendo necessidade, como já 

visto, de evitar que sucessivas transferências tornem inútil o processo e violem o direito da 

contraparte originária à tutela jurisdicional. Tal raciocínio, aliás, é acolhido largamente na 

experiência atual, como resulta do direito comparado, prevalecendo, por exemplo, na Itália 

(c.p.c. art. 111) e nos Estados Unidos.450 

                                                                                                                                              

no procedimento arbitral voluntário nos direitos português e italiano, p. 32–34 (Costa e Silva & Gradi eds., 
2009) (destacando que “o regime da substituição visa, exactamente, proteger a parte estranha à transmissão 
de uma manipulação dos resultados processuais através de uma manipulação do pressuposto da legitimidade: 
a perpetuação da legitimidade do transmitente destina-se a impedir uma decisão de absolvição do réu da ins-
tância por criação de uma ilegitimidade superveniente.”) 

448 Menchini, “Regiudicata civile,” in Dig. disc. priv., XVI, 466 ss., n. 23 (1997). 
449 Deve ressalvar-se, aqui, a hipótese em que a contraparte originária poderia ter tomado alguma medida 

(e.g. levando a registro a pendência da demanda), mas não o fez, descumprindo assim um ônus. Fora de tais 
casos, inexiste razão para privilegiar-se o adquirente. 

450 Restatement (Second) of Judgments § 44 (1982), Comentário a (“If the successor is not aware of the 
pending action concerning the property, the problem is one of choosing between burdening him with the 
judgment in an action in which he had no actual opportunity to participate and burdening the opposing party 
with having to relitigate a controversy that he had every reason to suppose had been put to rest by the judg-
ment against the transferor. When the equities are in this balance, the burden is properly placed on the suc-
cessor. Aside from whatever weight may be given to the principle of caveat emptor are the considerations 
that the successor usually has an express or implied right of indemnity against the transferor for loss resulting 
from the judgment; the successor changed the status quo regarding ownership and may justly be burdened 
with losses which might be expected possibly to result; and, if the rule were otherwise, the stabilizing effect 
of a judgment concerning the property could indefinitely be postponed by successive transfers.”) 
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Solução diversa poderá justificar-se apenas e tão-somente quando a contraparte ti-

ver ciência da alienação e de que o adquirente (de boa-fé) ignora a litispendência ou quan-

do, havendo previsão de registro da demanda, tal ônus seja descumprido, dificultando ao 

adquirente tomar conhecimento da demanda mediante pesquisa diligente. Imputável o des-

cumprimento do ônus à contraparte, é de preferir-se, então (mas apenas então!), o adqui-

rente, que, provando sua ignorância, não estará vinculado à sentença inter alios.451 

Como contrapartida à eficácia da sentença diante do adquirente da coisa ou direito 

litigioso, no entanto, deve permitir-se, mesmo contra ou independentemente da vontade da 

contraparte, o ingresso do terceiro, como assistente litisconsorcial (i.e. litisconsorte) do ali-

enante, no processo arbitral pendente. Ao tema retornará o trabalho adiante, ao cuidar da 

respectiva modalidade de intervenção de terceiros (ver, infra, 3.2.3.1). Ademais, o sucessor 

tem legitimidade para propor, contra a sentença arbitral, ação anulatória (ver, infra, 3.3). 

3.1.1.2.3. Terceiro titular de situação jurídica dependente que preexiste ao proces-

so arbitral 

A doutrina costuma extrair da natureza privada da arbitragem a inaptidão da sen-

tença arbitral de produzir efeitos perante terceiros titulares de situações preexistentes ao 

processo.452 A sua posição já existia ao tempo do processo e, portanto, o demandante pode-

ria tê-los incluído no polo passivo. Nisso, a situação em exame diverge da aquisição da 

coisa litigiosa: lá, impõe-se a eficácia ultra partes justamente para tutelar a contraparte que 

moveu a demanda contra quem, à época, era o único interessado. 

Embora a afirmação indique corretamente uma regra geral, que busca fazer cum-

prir, na medida do possível, o princípio do contraditório, ela está sujeita a exceções. Ao 

contrário do que se passa nas duas hipóteses já versadas, no entanto, nas quais, afora norma 

expressa, há necessidade de reconhecer-se a eficácia ultra partes da sentença para salva-

guardar o direito da contraparte à tutela jurisdicional efetiva, a vinculação ocorre, aqui, por 
                                                

451 Ver, nesse sentido, as exceções arroladas em Restatement (Second) of Judgments § 44 (1982), Comentá-
rios c e d. 

452 J. R. Cruz e Tucci, Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, p. 140 (2006); 
Id., “Arbitragem: garantias constitucionais do processo e eficácia da sentença arbitral.” Revista Magister de 
Direito Civil e Processual Civil, 2008, vol. 26, p. 43–46 (defendendo que, “como a arbitragem se circunscre-
ve aos limites do contrato celebrado entre as partes e entre estas e o árbitro, sua extensão subjetiva e objetiva 
não pode manifestar-se senão entre os contratantes,” para daí concluir que “a sentença arbitral que acarrete 
prejuízo jurídico a um terceiro é passível de ser contestada perante o Poder Judiciário.”) 
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outras razões. Preexistindo a situação jurídica do terceiro ao processo, a balança pesa con-

tra a extensão dos efeitos, privilegiando-se, assim, o contraditório. Só se legitima a eficácia 

ultra partes quando o próprio direito material impõe a dependência irrestrita da situação ju-

rídica do terceiro, sendo ela, no entanto, indeclinável em tais casos.453 

Uma vez proferida, a sentença arbitral incide sobre a relação jurídica litigiosa, dan-

do-lhe uma disciplina específica. Nos casos em que, por imposição do próprio direito ma-

terial, a situação jurídica dependente do terceiro deve conformar-se aos contornos da rela-

ção prejudicial, a sentença produzirá, dali em diante (ex nunc), efeitos inequívocos para o 

terceiro.454 A oponibilidade do julgado ao terceiro, em tais hipóteses, é idêntica à oponibili-

dade de um contrato realizado pela parte, pois tudo se passa no plano substantivo, pouco 

importando que a fonte dos efeitos seja um ato negocial (autônomo) ou processual (heterô-

nomo).455 

A doutrina costuma indicar, como arquétipo, os contratos derivados.456 A derivação 

contratual indica uma relação de subordinação entre dois contratos: o contrato derivado ou 

subcontrato e o contrato principal ou contrato-base. O subcontrato reproduz o conteúdo 

econômico do contrato principal, sendo informado pelo mesmo tipo de causa. Ademais, 

uma das partes é comum a ambos os contratos. Atuando como um intermediário (dito tam-

bém “constituinte”), este contraente dispõe, integral ou parcialmente, de sua posição no 

contrato principal em favor do outro subcontratante (dito “adquirente”).457 A relação de de-

pendência opera, aqui, num único sentido: o subcontrato pressupõe o contrato principal 

“como sua indeclinável premissa, que lhe condiciona, além da existência, a validade e a 

eficácia.”458 

                                                

453 F. P. Luiso, Principio del contraddittorio ed efficacia della sentenza verso terzi, p. 63 et seq. (1981); 
ver, ainda, G. Pugliese, “Giudicato,” in Enc.dir., vol.XVIII, 1969, 785 ss., n. 28, notas 408–409 (abrangendo 
tais terceiros sob o conceito de “aventi causa” no art. 2909 do Código Civil italiano). 

454 F. P. Luiso, “I terzi e il lodo arbitrale.” Riv. arb., 2012, 805 ss, n. 2, p. 813 ss. (destacando a irretroativi-
dade dos efeitos para o terceiro, que, no entanto, está sujeito daquele momento em diante ao regramento dado 
pela sentença, ou por um contrato, à situação prejudicial inter alios). 

455 P. Mayer, “Note -‐ 23 janvier 2007 -‐ Cour de Cassation (Ch. Com.),” Rev. Arb., 2007, 771 ss, p. 772. 
456 As duas figuras mais comuns de subcontratos ou contratos derivados são a sublocação e a subempreita-

da. Outros exemplos comumente lembrados são: subcomodato, subdepósito, subtransporte, subpenhor, sub-
mandato etc. 

457 F. Messineo, “Contratto derivato: Subcontratto,” Enc. Dir., X, 1962, n. 1. 
458 Ibid. 
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Daí ser o direito do terceiro (objeto do contrato derivado) dependente da situação 

jurídica criada pelo contrato principal. Desfeita esta, aquele direito, atingido reflexamente, 

deixa de existir.459 A razão é intuitiva: nos subcontratos ou contratos derivados, “os direitos 

adquiridos pelo terceiro descendem dos direitos do subcontratante, não podem ultrapassá-

los, na extensão e duração.”460 Em outras palavras, “il permanere in vita del diritto-padre è, 

anzi, presupposto indispensabile per il perdurare del diritto-figlio,” de modo que “la nullità 

(o la declaratoria di annullamento) e la risoluzione del contratto-padre (resoluto iure dantis, 

ecc.) si comunica al contratto-figlio.”461 

Pouco importa, aqui, que a relação jurídica principal seja desfeita por uma sentença 

ou por ato negocial das partes (e.g. um distrato ou resilição unilateral eficaz: CC arts. 472 

e 473). Tanto num quanto noutro caso, o terceiro é atingido pelos efeitos reflexos e, mais, 

deve reconhecer a regra jurídica concreta que incide sobre a relação jurídica (prejudicial) 

inter alios. Se o dono da obra e o empreiteiro decidem desfazer o contrato, o subempreitei-

ro, ainda que conserve pretensão às perdas e danos contra o empreiteiro, não deve e não 

pode prosseguir no projeto. Igualmente, se o locador e o locatário celebram distrato, o sub-

locatário, dali em diante, não tem direito a permanecer no imóvel e não pode contestar que 

o contrato principal foi desfeito. 

A ratio é que o terceiro que está sujeito aos efeitos de um ato de disposição da parte 

no plano do direito substancial estará igualmente sujeito ao prejuízo que deriva de um pro-

vimento jurisdicional proferido no confronto da parte. O limite, nos dois casos, é o dolo ou 

fraude perpetrados pelas partes, contra o qual pode insurgir-se o terceiro.462 Pelo outro lado 

                                                

459 Embora se diga comumente que o contrato derivado simplesmente deixa de existir quando se extingue o 
contrato principal, a observação não é inteiramente corrreta. É verdade que, como observado no texto, o di-
reito do subcontraente é dependente da situação jurídica principal e, assim, a existência continuada desta 
condiciona a manutenção daquele. Mas o subcontraente pode também ter outras pretensões contra o interme-
diário, fundadas do subcontrato, que surgem justamente em razão da extinção do direito derivado: desfeita 
prematuramente a sublocação porque resilida a locação principal, por exemplo, o sublocatário, embora não 
possua mais direito ao bem locado, pode ter pretensão indenizatória contra o sublocador pelas perdas e danos. 
Trata-se de inequívoca pretensão contratual, fundada no próprio contrato de sublocação, que, assim, continua 
eficaz (para tal fim) mesmo depois de frustrado o direito do sublocatário à coisa. 

460 Orlando Gomes, Contratos, n. 101, p. 167 (6 ed. 1977). O autor destaca, dando como exemplo justa-
mente o contrato de sublocação: “O contrato de locação perdura, sem se alterar. Os direitos do sublocatário 
terão a mesma extensão, a mesma duração dos direitos do locatário, que continua, entretanto, vinculado ao 
locador. Coexistem, pois, os dois contratos: o básico e o derivado.” Id., p. 168. 

461 F. Messineo, “Contratto derivato: Subcontratto,” Enc. Dir., X, 1962, n. 2/B e 3/A. 
462 G. Pugliese, “Giudicato,” in Enc.dir., vol.XVIII, 1969, 785 ss., n. 31, nota 411. 
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da moeda, não pode ser prejudicado por sentença inter alios aquele que não é prejudicado 

pelo negócio jurídico dispositivo da parte.463 Algo nesse sentido, a doutrina francesa distin-

gue a indiscutibilidade da decisão (autorité de chose jugée), restrita às partes,464 de sua 

oponibilidade (opposabilité) a terceiros. Ainda que a sentença arbitral não produza, en-

quanto ato, efeitos diretos (dentre eles, o efeito preclusivo que resulta da coisa julgada) pe-

rante terceiros, ela é a estes oponível enquanto simples fato jurídico. Os exemplos são os 

mais variados: a extinção da locação implica o fim da sublocação; a invalidade da patente 

registrada pelo licenciador extingue o direito de uso do licenciado; a resolução do contrato 

de cessão de direitos autorais tem por consequência o término do direito de exploração 

concedido a terceiros com base naquele contrato etc.465 

Tais nexos de prejudicialidade permanentes distinguem-se de relações de depen-

dência meramente instantâneas. Nessas, o surgimento da situação subordinada depende da 

alegada existência da situação prejudicial num dado momento (normalmente, a realização 

de um ato, tal como o registro). Assim sendo, são irrelevantes quaisquer acontecimentos 

futuros que afetem a situação prejudicial. Em tais casos, confirma-se a regra geral: os efei-

tos da sentença ficam limitados às partes, não atingindo terceiros titulares de situações ju-

rídicas preexistentes ao processo.466 Se, por exemplo, ao terceiro foi concedida e registrada 

hipoteca sobre um bem antes do processo, eventual sentença em ação reivindicatória pro-

movida contra o alienante não pode ser oposta ao terceiro, privando-o do direito real de ga-

rantia. Para que surgisse a hipoteca, bastava que o devedor fosse considerado, ao tempo de 

sua constituição, proprietário do bem dado em garantia. A sentença proferida em processo 

iniciado em momento ulterior ao surgimento do direito, no qual o credor hipotecário pode-

ria ter sido incluído, não pode retroagir para prejudicá-lo. A fim de fazê-lo, o autor da rei-

                                                

463 F. P. Luiso, Principio del contraddittorio ed efficacia della sentenza verso terzi, p. 85 et seq. (1981) 
(destacando que “se, portanto, o direito (sobre o bem) do sublocatário está exposto aos atos de disposição que 
o locatário-sublocador realiza por meio de instrumentos de direito substancial, é evidentemente impensável 
que aquele tenha maior resistência no confronto de sentenças, que produzem efeitos similares, e que são pro-
feridas apenas no contraditório do locatário-sublocador.”); Id., Diritto processuale civile, vol. 1, n. 19.7, 
p. 178–79 (7 ed. 2013). 

464 Code Civil Art. 1351 : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l'objet du ju-
gement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la 
demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » (grifos meus) 

465 Alexis Mourre, “L'intervention des tiers à l'arbitrage,” Revista Brasileira de Arbitragem, 2007, vol. 16, 
§ 20, p. 84–85. Para uma análise sistemática do terceiro e de seu “direito de reação” frente ao ato jurídico in-
ter alios, ver Philippe Delmas Saint-Hilaire, Le tiers a l'acte juridique (2000). 

466 F. P. Luiso, Principio del contraddittorio ed efficacia della sentenza verso terzi, p. 90 et seq. (1981). 
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vindicatória terá de mover novo processo contra o credor hipotecário, podendo este redis-

cutir, então, a propriedade do bem à época do registro.467 

3.1.2. Mecanismos para a Tutela do Direito do Terceiro 

Viu-se que, em alguns casos, marcados por um nexo de prejudicialidade-

dependência permanente, o terceiro está sujeito aos efeitos (reflexos) que decorrem do ato 

de disposição da parte (ou de sentença de conteúdo equivalente). O próprio modo de ser 

das relações jurídicas no plano do direito material impõe que o terceiro se vincule à sorte 

da situação substantiva inter alios. 

A teoria adotada a respeito dos efeitos da sentença permite, senão desfazer, ao me-

nos deixar de lado o nó górdio da discussão sobre a natureza (negocial ou jurisdicional) da 

sentença arbitral. Compreendido que os efeitos reflexos resultam não da sentença como ato 

processual, mas dos vínculos entre relações jurídicas no plano do direito substantivo, torna-

se absolutamente irrelevante classificar o laudo arbitral como contrato ou provimento ju-

risdicional. Afinal, a sentença somente afetará e vinculará terceiros na medida em que estes 

estariam expostos igualmente aos efeitos decorrentes de um ato negocial da parte. O que 

cabe definir, agora, é o regime para a proteção de tais terceiros. 

Atinge-se com isso um dos objetos centrais de investigação da tese: definir os me-

canismos para a tutela do direito do terceiro que é atingido pelos efeitos reflexos da sen-

tença arbitral. Há certo paralelismo, novamente, entre contrato e sentença: assim como o 

terceiro pode opor-se ao ato de disposição negocial fraudulento (ação pauliana) ou simula-

do, ele também poderá voltar-se contra a sentença que seja o resultado de dolo ou colusão 

entre as partes (no âmbito judicial: ação rescisória ex CPC art. 485, III). Há também meca-

nismos especificamente processuais—como a intervenção voluntária na causa para coadju-

var uma das partes e fiscalizar sua atuação no processo (assistência: CPC art. 50). O desa-

fio está em criar um sistema que seja adequado para a arbitragem, sabendo-se que as 

modalidades interventivas típicas previstas na legislação (civil-processual) em vigor foram 

pensadas e desenvolvidas a partir dos pressupostos diversos ligados ao processo civil esta-

tal. 

                                                

467 O exemplo é novamente de F. P. Luiso, Diritto processuale civile, vol. 1, n. 19.5, p. 176 (7 ed. 2013). 
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À luz dos efeitos reflexos, os diferentes sistemas jurídicos dotam o terceiro, em re-

gra, de dois mecanismos alternativos para tutelar sua própria situação jurídica diante da 

sentença proferida inter alios. Existe, de um lado, a intervenção voluntária no processo, 

forma preventiva de tutela do terceiro; de outro, a “oposição de terceiro” (tierce opposition 

francesa;468 opposizione di terzo italiana;469 com previsão análoga no direito norte-

americano470) ou, ainda, outra forma assemelhada de ataque pelo terceiro à sentença já pro-

ferida, medida de cunho repressivo. 

Por meio de iniciativa voluntária, o terceiro pode coadjuvar uma das partes, apre-

sentando alegações e provas tendentes à vitória do assistido, na qual se tem interesse jurí-

dico (assistência simples; CPC art. 50). Ademais, embora as respectivas situações legiti-

mantes sejam diversas, há também possibilidade de intervenção voluntária para aderir à 

pretensão de uma das partes ou introduzir pretensão equivalente contra um adversário co-

mum (assistência litisconsorcial ou, para alguns, intervenção litisconsorcial voluntária; 

CPC art. 54); ou, ainda, deduzir sua própria pretensão autônoma e incompatível com o di-

reito discutido entre as partes originárias (oposição interventiva; CPC art. 56). Nesse últi-

mo caso, no entanto, o terceiro não está sujeito aos efeitos reflexos ou diretos da sentença, 

admitindo-se sua intervenção por simples motivo de economia processual. 

                                                

468 O direito francês prevê a tierce opposition, regulada nos arts. 582 et seq. do NCPC, para a arbitragem 
doméstica (NCPC art. 1501: « La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridic-
tion qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 
588 »), mas não para a arbitragem internacional. 

469 O direito italiano prevê a opposizione di terzo dentre os meios de impugnação do laudo arbitral (c.p.c. 
art. 827, I). 

470 Restatement (Second) of Judgments § 76 (1982). Pela sua clareza, cabe aqui transcrever o comentário: 
“So far as such a third person is concerned, a judgment between others has no greater effect than a contract or 
conveyance between others. Ordinarily, therefore, he can simply ignore it in connection with the assertion of 
his own rights. And, since the judgment has no legal effect on him, he has no standing to question whether it 
might have other legal effects. . . . However, in various circumstances the fact that a judgment exists may 
jeopardize the interest of one who is not bound by it. The plainest case is a judgment between others that de-
termines interests in property in which the non-party claims an interest. . . . Another situation is that of a 
creditor seeking to attack a judgment that was rendered against his debtor through collusion between the 
debtor and another creditor. In pursuing the debtor’s property, the creditor is not subordinated to a fraudulent 
conveyance or fraudulently procured judgment. He therefore may proceed with his claim as though the 
judgment does not exist. But his efforts to realize upon his claim may be less burdensome if he can initiate an 
attack on the judgment before it attains the appearance of legitimacy and before the debtor actually transfers 
his property in compliance with it. . . . The effects of a judgment on a person upon whom a judgment is not 
legally binding are by definition not adjudicative but practical, i.e., consequences out of court. These effects 
result from the possibility that others will be deterred or emboldened in acting because they suppose the 
judgment has determinative significance and that their conduct will have adverse consequences to the person 
not bound by the judgment.” 
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A oposição de terceiro, por sua vez, consiste na impugnação da sentença proferida 

inter alios. No que aqui interessa, cabe destacar a chamada oposição revocatória, à qual 

estão legitimados terceiros sujeitos aos efeitos reflexos da sentença (titulares de relações 

dependentes daquela decidida em juízo), cujo cabimento está restrito às hipóteses de fraude 

(NCPC art. 583(2)) ou colusão entre as partes (c.p.c. art. 404, 2º comma). Entre nós, existe 

solução análoga: trata-se do cabimento de ação rescisória ajuizada por terceiro juridica-

mente interessado (CPC arts. 485, III e 487, II). 

3.1.3. Balanço da Doutrina Existente na Arbitragem Internacional 

Fixou-se, nos tópicos anteriores, que a sentença produz efeitos e vincula o terceiro 

cujo direito depende, no próprio plano do direito material, da persistência da situação jurí-

dica da parte. Fora de tais casos, e das hipóteses de sucessão no curso do processo ou post 

rem judicatam, prepondera o princípio do contraditório e a relatividade dos efeitos da sen-

tença (CPC art. 472). 

3.1.3.1. A tese de Stavros Brekoulakis 

Já se mencionaram as construções doutrinárias que podem ser agrupadas, coletiva-

mente, sob o rótulo do “valor absoluto da sentença.” Tais teorias preconizam, basicamente, 

que a sentença vale para todos dentro dos seus limites objetivos, vinculando partes e tercei-

ros com relação à matéria decidida. Muito em voga no início do século XX, tais teorias fo-

ram largamente abandonadas pela doutrina contemporânea do processo civil. Por meio de 

tese de doutorado recente,471 porém, foram reavivadas no âmbito da arbitragem. Procurarei 

aqui reproduzir o raciocínio do autor em questão—Stavros Brekoulakis—para, em sequên-

cia, criticá-lo. 

Brekoulakis rejeita uma perspectiva puramente contratual do problema dos tercei-

ros na arbitragem, chamando atenção para os efeitos jurisdicionais da convenção de arbi-

tragem, e defende um efeito para terceiros (third party effect) da sentença arbitral. Ele parte 

da constatação de que os sistemas jurídicos nacionais reconhecem amplas oportunidades 

para a integração (voluntária ou forçada) de terceiros no processo judicial, restringindo a 

coisa julgada, no entanto, às partes e alguns terceiros com elas diretamente relacionados 
                                                

471 Stavros Brekoulakis, Third Parties in International Commercial Arbitration (2011). 
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(privies).472 Na arbitragem, no entanto, as intervenções não são admitidas, o que na prática 

importa na exclusão de terceiros do processo arbitral.473 Com isso, cria-se o risco de deci-

sões conflitantes, ineficiência e, mais, um “senso de injustiça.”474 

A proposta de Brekoulakis visa então a “compensar” a falta de mecanismos de in-

tervenção na arbitragem com uma ampliação do alcance subjetivo da sentença arbitral.475 O 

tribunal arbitral teria exclusive jurisdiction para tratar certas questões, sendo a sua resolu-

ção vinculante também para terceiros.476 Por essa perspectiva, é indiferente o destinatário 

dos efeitos da sentença: tanto a parte (contra o terceiro) quanto o terceiro (contra a parte) 

poderiam opor a sentença arbitral num segundo processo.477 No seu ponto mais controver-

so, a tese propugna, portanto, a vinculação indiscriminada do terceiro que permaneceu 

alheio ao processo (e sequer foi convidado a participar), para prejudicá-lo, independente-

mente da análise do nexo específico que liga seu direito à situação da parte. O resultado 

não ofenderia o devido processo, na visão do A., porque os fundamentos da sentença inter 

alios não exaurem o litígio perante o terceiro (fixando apenas alguns pressupostos da fat-

tispecie discutida em eventual segundo processo), que poderá, ademais, impugnar sentença 

que seja fruto de dolo ou colusão entre as partes.478 

A obra traz exemplos em que se deveria aplicar, segundo o autor, o dito efeito para 

terceiros. Exemplo 1: o juízo fático quanto ao defeito na construção na arbitragem entre o 

dono da obra e o empreiteiro deve vincular o juiz ou árbitro em processo futuro entre o 

empreiteiro e o subempreiteiro. Exemplo 2: a determinação da falta de pagamento pelo de-

vedor principal, na arbitragem iniciada contra ele pelo credor, seria oponível ao fiador. 

Exemplo 3: inversamente, se, no processo entre credor e devedor, o débito é declarado ine-

xistente, o credor ficaria vinculado, excluindo-se sua pretensão contra o fiador.479 Brekou-

lakis busca então apoio para a sua proposta na jurisprudência já existente sobre a matéria. 
                                                

472 Id., p. 243–44. 
473 Id., p. 244. 
474 Id., p. 243. 
475 Id., p. 244 (citando como possíveis destinatários dos efeitos: subcontratante, garante, partner (sócio em 

comum), sociedade afiliada). 
476 Id., p. 246. 
477 Id., p. 258–60. 
478 Id., p. 259 et seq.. 
479 Id., p. 246. 
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Menciona, a este título, dentre outros, os seguintes precedentes: a) Prodim;480 b) Executive 

Risk Indem.;481 c) Witkowski;482 d) Moundreas & Co SA;483 e e) Sun Life of Canada.484 

Como será visto a seguir, os pressupostos da teoria são inadequados e o seu preten-

so apoio nos precedentes citados é questionável—seja por refletir, em sua maior parte, lei-

tura equivocada dos julgados, seja por buscar apoio em precedente isolado e passível de 

crítica. 

3.1.3.2. Análise crítica e rechaço 

A teoria de Brekoulakis—tida como “especificamente modelada para as necessida-

des da arbitragem internacional”— repete, em realidade, a doutrina do início do século XX 

que propugnava pelo valor absoluto da sentença dentro dos limites objetivos daquilo que 

foi julgado. Tal doutrina “resolve” o problema dos limites subjetivos ao ignorá-lo. A pre-

missa é equivocada e ignora a natureza dispositiva do processo civil, impondo ao terceiro 

efeitos a que não estaria sujeito diante de ato negocial da parte.485 Inexiste competência 

“exclusiva” (do juiz ou dos árbitros) para decidir, erga omnes, determinada questão: o co-

mando contido na sentença é, ainda que dotado de imperatividade, relativo (entre nós, CPC 

art. 472); por outras palavras, a constatação de que existe, objetivamente, um comando não 

diz nada sobre quem são os seus destinatários (alcance subjetivo).486 Como já visto, o ter-

ceiro não fica vinculado pela sentença inter alios fora dos casos em que existe um nexo de 

dependência permanente entre relações jurídicas, estabelecido no próprio plano do direito 

material. Inexistindo vinculação, a relação prejudicial, enquanto elemento de uma fattispe-

cie relevante no segundo processo, deve ser averiguada ex novo, acertando-se a sua exis-

tência perante o terceiro. 

                                                

480 Prodim et autre v. société Distribution Casino France, Cour De Cassation (Ch. Com.), 23 Jan. 2007, 
Rev. Arb., 2007, 769 ss. 

481 Executive Risk Indem., Inc. v. Jones, 89 Cal. Rptr. 3d 747 (2009). 
482 Witkowski v. Welch, 173 F.3d 192 (3d Cir. 1999). 
483 Moundreas & Co SA v. Navimpex Centrala Nevala [1985] 2 Lloyd’s Rep. 515. 
484 Lincoln National Life Insurance Co v Sun Life Assurance Co of Canada [2004] EWCA Civ 1660; 

[2006] 1 All E.R. (Comm) 675 (CA (Civ Div)). 
485 F. P. Luiso, Principio del contraddittorio ed efficacia della sentenza verso terzi, p. 132–33, 163 ss. 

(1981) (sublinhando que a analogia entre sentença e contrato demonstra uma “exata percepção da estrutura e 
da função do processo civil”). 

486 Id., p. 135. 
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Brekoulakis ignora tais premissas e, no aspecto mais problemático de sua tese, pro-

põe que a sentença arbitral produza um efeito preclusivo dos seus fundamentos contra o 

terceiro. Do ponto de vista do objeto da preclusão, trata-se de efeito semelhante ao issue 

preclusion, enquanto collateral estoppel, pois atinge os fundamentos da decisão anterior, 

operando em causa distinta. O efeito não se confunde, portanto, com a coisa julgada no 

sentido de claim preclusion—cujo objeto imediato é o dispositivo sentencial. E nem pode-

ria, pois o terceiro juridicamente interessado não é titular da situação decidida na sentença, 

mas de relação conexa. 

Ao contrário dos sistemas que reconhecem a doutrina da issue preclusion, no entan-

to, o efeito arbitral alcançaria terceiros prejudicados, vinculando-os também quando as de-

terminações são em seu desfavor. Como é sabido, o direito inglês sequer reconhece a pos-

sibilidade para o terceiro de valer-se de decisão favorável contra a parte, restringindo, de 

maneira rígida, os efeitos da sentença às partes. Por sua vez, o direito americano, que 

abandonou a regra da mutualidade (mutuality rule) para a issue preclusion, permite apenas 

que terceiros invoquem em seu favor a sentença; inexiste hipótese de issue preclusion em 

prol da parte, aplicada contra o terceiro que não foi parte do processo (ou não é um privy, 

espécie de representado).487 

Para retratar a diferença, volto aos exemplos fornecidos pelo próprio autor, citados 

acima no texto. Adianto que os dois primeiros implicam inviável extensão dos fundamen-

tos do julgado contra o terceiro, com violação do contraditório e sem qualquer fundamento 

nos nexos existentes entre as relações no plano do direito material; o último, em sentido 

inverso, retrata (corretamente) o reconhecimento de efeitos reflexos dos atos jurídicos a fa-

vor do terceiro, segundo os ditames do direito material. Exemplo 1: após a condenação do 

empreiteiro diante do dono da obra, o subempreiteiro não poderia discutir a existência de 

defeito na obra. Neste caso, existe transgressão ao princípio do contraditório, impondo-se 

contra subempreiteiro o juízo fático da sentença inter alios. No plano do direito material, 

inexiste nexo de dependência entre a condenação do empreiteiro e o dever de indenizar do 
                                                

487 Friedenthal, Kane & Miller, Civil Procedure, p. 719 (4 ed. 2005): “issue preclusion may be asserted on-
ly against someone who was an adverse party in the prior action” (grifo meu); B-S Steel Of Kansas, Inc. v. 
Texas Indus., Inc., 439 F.3d 653, 662 (10th Cir. 2006) (“The doctrine precludes a court from reconsidering an 
issue previously decided in a prior action where [inter alia] the party against whom the doctrine is invoked 
was a party, or in privity with a party, to the prior adjudication”) (grifo meu); Ramsay v. U.S.I.N.S., 14 F.3d 
206, 210 (4th Cir. 1994) (esclarecendo que “the party against whom estoppel is asserted must have had a full 
and fair opportunity to litigate the issue in the previous forum”) (grifo meu). 
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subempreiteiro (que, na concepção de Brekoulakis, não participou nem sequer foi convida-

do a participar do processo) que justifique tal oponibilidade. Exemplo 2: a determinação da 

falta de pagamento pelo devedor principal, na arbitragem iniciada contra ele pelo credor, 

seria oponível ao fiador. Aqui, da mesma forma, impõe-se, com violação ao contraditório, 

a vinculação de terceiro. A declaração de existência da dívida principal perante o devedor 

principal não pode afetar, de nenhuma forma, o fiador (assim como um contraente não po-

de criar obrigações para um terceiro). A matéria é, inclusive, objeto de enunciado de súmu-

la no direito brasileiro: “O fiador que não integrou a relação processual ... não responde pe-

la execução do julgado” (Súm./STJ n. 268).488 Exemplo 3: se, no processo entre credor e 

devedor, o débito é declarado inexistente, o credor fica vinculado, excluindo-se sua preten-

são contra o fiador. Apenas neste último caso o resultado alcançado pela teoria é adequado. 

Trata-se, no entanto, de simples decorrência dos efeitos reflexos dos atos jurídicos no pla-

no do direito material. Diante da natureza acessória e dependente da fiança, ela perde sua 

razão de ser uma vez declarada a inexistência da obrigação principal. Assim como a remis-

são da dívida principal pelo credor extingue a dívida (CC art. 385), aproveitando ao fiador, 

a sentença que declare sua inexistência surte o mesmo efeito em favor do garante. 

Repita-se: a solução propugnada pela tese é claramente incompatível com o princí-

pio do contraditório, violando os limites subjetivos da sentença (CPC art. 472). Não por 

coincidência, ela levanta objeções do ponto de vista de sua “justiça” (fairness) também na 

doutrina inglesa.489 Para revelar o seu equívoco, basta analisar a justificativa dada pelo au-

tor, no sentido de que é preciso ampliar o alcance subjetivo da sentença arbitral para “com-

pensar” a falta de mecanismos de agregação (litisconsórcio, intervenções de terceiro, reu-

nião de processos) na arbitragem. Ora, a falta de mecanismos de agregação de novos 

sujeitos deve-se justamente à circunstância de que a arbitragem é consensual e, por isso, 

não deve vincular terceiros que com ela não consentiram. Logo, antes de servir para justifi-

car uma extensão do seu efeito vinculante para atingir terceiros, essa limitação deveria 

aconselhar prudência. Sendo inviável a intervenção, com maior razão deve excluir-se a ex-

                                                

488 Contra, no entanto, G. Pugliese, “Giudicato,” in Enc.dir., vol.XVIII, 1969, 785 ss., n. 33, nota 439 (cri-
ticando a concepção contrária por ser “privatista” ao assimlar a sentença a um negócio; trata-se, como se vê, 
justamente da orientação defendida por este tese, privilegiando, assim, o caráter dispositivo do processo ci-
vil). 

489 Phillip Bliss Aliker, “Book Review: Third Parties in International Commercial Arbitration by Stavros L. 
Brekoulakis,” 29(3) Arb. Int’l 543, 547 (2013) (“One can foresee real difficulty in the fairness in binding a 
third party ‘stranger’ to an award arising out of proceedings to which it was not a party.”) 
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tensão dos efeitos da sentença.490 A conclusão de Brekoulakis é, em outras palavras, in-

compatível com a própria premissa de que parte: se a arbitragem não pode obrigar a parti-

cipação de terceiros, a sentença arbitral não poderá—a fortiori!—vinculá-los. Se não se 

pode fazer menos, é disparatado buscar, então, “corrigir” esta limitação propondo que se 

faça mais (i.e. tornar a sentença vinculante justamente para aqueles terceiros que não pode-

riam ser obrigados nem sequer poderiam impor a sua participação no processo). O proble-

ma dos nexos entre relações jurídicas “si deve risolvere non assoggettando ex post al giudi-

cato chi é rimasto estraneo al giudizio, ma rendendo praticamente attuabile, o necessaria, la 

partecipazione ad esso di coloro nei cui confronti si vuole, o si deve, perseguire lo scopo 

della uniforme regolazione dei rapporti.”491 A sujeição do terceiro à sentença pressupõe, e 

não provoca, nem muito menos ignora, o poder de intervir.492 O remédio acaba sendo, por-

tanto, mais destrutivo que o mal a que visa enfrentar.  

A análise dos precedentes citados por Brekoulakis reforça as críticas já lançadas. É 

o que se passa a fazer a seguir. 

a) Prodim.493 Nesse caso, houve arbitragem entre Prodim e Bacquet para discutir a 

possível extensão de contrato de franquia. Prodim tinha direito de preferência na compra 

do estabelecimento franqueado, mas Bacquet, arguindo que o contrato não havia sido pror-

rogado, já o havia vendido a um terceiro—Casino. O tribunal arbitral decidiu, à luz de aná-

lise de correspondências entre as partes, que havia ocorrido, de fato, a prorrogação tácita 

                                                

490 Um dos motivos para recusar a extensão da sentença a um terceiro—sempre em seu benefício, de qual-
quer maneira—, na doutrina moderna do collateral estoppel nos Estados Unidos, é justamente a possibilidade 
de intervir no processo anterior. Ver o já citado caso Ver Parklane Hosiery Co. v. Shore, 439 U.S. 322 
(1979). Ou seja, a viabilidade de intervenção pode ser um fator em favor da extensão; coerentemente, pelo 
ângulo oposto, a inviabilidade de intervenção só depõe contra a vinculação do terceiro. 

491 Nesse sentido, embora no contexto dos limites subjetivos da sentença judicial, ver Girolamo Montele-
one, I limiti soggettivi del giudicato civile, p. 168 (1978). 

492 Giuseppe Ruffini, “L’intervento nel giudizio arbitrale, Riv. Arb., 1995, 647 ss., p. 659 (salientando que 
a legitimação a intervir deve ser autonomamente demonstrada antes de afirmar-se a vinculação de terceiros, 
sendo esta última um posterius, e não um prius. 

493 Prodim et autre v. société Distribution Casino France, Cour De Cassation (Ch. Com.), 23 Jan. 2007, 
Rev. Arb., 2007, 769 ss. Substancialmente idêntico, nos seus fatos e conclusões, é outro caso envolvendo a 
mesma franqueadora de supermercados, Prodim: Société ITM entreprises et autre v. société Prodim et autre, 
Cour de cassation (Ch. commerciale), 2 December 2008, Rev. Arb., 2009, 326 ss. (decidindo, em síntese, que 
a) a sentença arbitral fez coisa julgada quanto à quebra contratual por parte de Sodi (o franqueado neste ca-
so); b) as conclusões da sentença eram oponíveis ao terceiro que adquiriu o estabelecimento, ITM; c) ITM 
era cúmplice de Sodi na quebra de contrato com Prodim). Sobre o caso, ver C. Bouckaert & R. Dupeyré, 
“French Supreme Court Holds That Findings Made By Arbitrators Are Effective Against Third Parties,” 24 
Mealey’s Int’l Arb. Rep. 1 (2009). 
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do contrato, condenando Bacquet a indenizar Prodim. Em ação judicial subsequente movi-

da contra Casino por concorrência desleal, Prodim buscou valer-se da determinação do tri-

bunal arbitral. A Cour d’appel de Caen rejeitou, corretamente, o argumento, mas a Cour de 

cassation reformou o julgado, decidindo que as determinações da sentença arbitral (nota-

damente, a ilicitude da conduta do franqueado Bacquet) poderiam ser opostas ao terceiro 

Casino. Em sua tese, Brekoulakis elogia a decisão da Cour de cassation. A resolução da 

questão acerca da prorrogação do contrato era essencial à disputa arbitral e, no seu enten-

der, “era coberta exclusivamente pela jurisdição do primeiro tribunal.”494 

Em comentário ao julgado, Pierre Mayer critica, com acerto, a decisão da Cour de 

cassation.495 Segundo o autor, a corte invocou equivocadamente a noção de eficácia reflexa 

ou oponibilidade dos efeitos substanciais da sentença a terceiros (opposabilité d’un juge-

ment aux tiers). Essa eficácia reflexa do julgado, como já visto, opera nos exatos moldes 

que os efeitos para terceiros decorrentes um ato negocial da parte, pois tanto a sentença 

quanto o contrato podem ser igualmente a fonte da alteração jurídica que prejudica a situa-

ção substancial permanentemente dependente.496 No aresto comentado, no entanto, inexistia 

relação de dependência permanente entre a situação substancial de Casino e Bacquet. O 

que a corte acabou por fazer foi estender a resolução de uma questão (i.e. a interpretação 

da correspondência entre as partes) ao terceiro, violando os limites subjetivos da coisa jul-

gada e o princípio do contraditório. Casino, cuja situação substancial preexistia à pendên-

cia da arbitragem, ficou vinculado ao que fora decidido em juízo inter alios. Há, como bem 

salientado pelo comentarista, confusão entre as noções pertinentes (de eficácia reflexa e 

extensão da coisa julgada) e violação do princípio do contraditório: “la Chambre commer-

ciale ait ainsi méconnu, non seulement le sens de la notion d’opposabilité, mais aussi, par 

là, le caractère relatif de l'autorité de la chose jugée, et surtout le principe plus fondamental 

que ce caractère vise à préserver : celui du contradictoire, le droit pour toute partie de dé-

fendre sa cause…. Elle [i.e. a sociedade Casino] aura été condamnée par avance par le tri-

                                                

494 Stavros Brekoulakis, Third Parties in International Commercial Arbitration, p. 248 (2011). 
495 P. Mayer, “Note -‐ 23 janvier 2007 -‐ Cour de Cassation (Ch. Com.),” Rev. Arb., 2007, 771 ss. 
496 No mesmo sentido, aliás, P. Mayer esclarece que ela « a exactement la même nature que celle d’un con-

trat, pour la bonne raison que ce qui est en réalité opposable, c’est la situation juridique créée ou constatée, 
quelle qu’en soit la source. » Id., p. 772. 
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bunal arbitral, qui de surcroît n’avait aucune compétence à son égard et était composé de 

personnes privées, à la désignation desquelles elle n’avait pas été amenée à participer.”497 

Apesar de apoiar as conclusões de Brekoulakis, vê-se que a decisão da Cour de 

cassation não é bem vista pela doutrina daquele país. 

b) Executive Risk Indem.498 Neste caso, o segurado (uma firma financeira), ao tempo 

do processo já insolvente, foi condenado por sentença arbitral a ressarcir um cliente por 

danos advindos de sua prestação de consultoria financeira. A vítima buscou executar o títu-

lo contra a seguradora, que havia emitido apólice cobrindo eventuais perdas incorridas pelo 

segurado, dentre as quais condenações. A seguradora havia sido notificada da arbitragem, 

mantendo-se, no entanto, inerte e ajuizando depois ação declaratória negativa contra o re-

querente e o segurado. Em primeiro grau, o juiz decidiu que a seguradora, que não era nem 

parte nem privy, não estava vinculada à condenação arbitral do segurado e, por isso, tinha 

direito a rediscutir a responsabilidade deste frente à vítima. Em grau de recurso, a Court of 

Appeal da Califórnia reformou a sentença que, com base nessa premissa, havia julgado a 

demanda da seguradora procedente. A corte decidiu que a sentença arbitral poderia ser 

oposta à seguradora como uma “perda” nos termos da apólice. Brekoulakis vê na decisão 

uma fonte favorável à tese de que a sentença arbitral tem valor absoluto dentro dos seus 

limites objetivos, concluindo que “a responsabilidade do segurado e a extensão dos danos 

eram questões sobre as quais o tribunal tinha competência exclusiva para decidir.”499 

Lida com a atenção a decisão da Court of Appeal, ela não serve como ponto de 

apoio para a teoria do valor absoluto da sentença arbitral perante terceiros. A própria Corte 

esclareceu que a responsabilidade da seguradora diante de sentença condenando o segura-

do não é hipótese à qual se devem aplicar as normas de privity e collateral estoppel, no-

ções que servem para vincular terceiros à sentença em determinadas circunstâncias. Antes, 

                                                

497 Id., p. 773. No mesmo sentido, pelo mesmo autor, criticando outra decisão da Cour de cassation (o já ci-
tado caso Prodim v. ITM), ver Pierre Mayer, “Note - 2 décembre 2008, Cour de cassation (Ch. commercia-
le),” Rev. Arb., 2009, 330 ss. (« on ne peut lier une personne par les motifs d’un jugement rendu dans un liti-
ge auquel elle n’était pas partie »); ver, ainda, C. Bouckaert & R. Dupeyré, “French Supreme Court Holds 
That Findings Made By Arbitrators Are Effective Against Third Parties,” 24 Mealey’s Int’l Arb. Rep. 1, 2 
(2009) (“the court moreover violated ITM’s due-process rights by preventing ITM from contesting findings 
made in a proceeding in which it did nothave the opportunity to be heard”). 

498 Executive Risk Indem., Inc. v. Jones, 89 Cal. Rptr. 3d 747 (2009). 
499 Stavros Brekoulakis, Third Parties in International Commercial Arbitration, p. 249 (2011). 
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a jurisprudência em análise resolve tais situações à luz de “well-settled principles of con-

tractual indemnity.”500 Em tais casos, é o próprio direito substancial que estabelece a vincu-

lação da seguradora à perda reconhecida na sentença proferida inter alios (i.e., entre o se-

gurado e a vítima), com exceção justificada apenas dos julgados que resultem de fraude, 

colusão ou falta de razoabilidade.501 Trata-se de efeito reflexo, no sentido já definido da lo-

cução, e não de extensão privilegiada dos efeitos diretos da sentença (ou coisa julgada) a 

terceiros. A situação substancial da seguradora tem um nexo de dependência permanente 

com relação ao segurado: se a qualquer momento durante a vigência da apólice este for 

condenado por fato coberto, aquela terá a obrigação de indenizar-lhe. Tanto assim que, se-

gundo alguns precedentes declinados na decisão, também em casos de acordo haverá obri-

gação de indenizar por parte do segurador que escolheu não assumir a defesa jurídica do 

segurado.502 

O holding do julgado, por isso, centra-se na constatação de que a própria apólice 

estabelecia a obrigação do segurador de indenizar o segurado, e não em um suposto efeito 

vinculante da sentença em si. Com efeito, a apólice obrigava a seguradora a indenizar o se-

gurado por “perdas,” definidas essas na avença de modo a abranger, expressamente, uma 

condenação por sentença (arbitral ou judicial) e despesas com o processo.503 Trata-se, como 

se vê, de uma situação substancial que depende tão-somente do fato do reconhecimento da 

responsabilidade do segurado perante outrem, sem que seja necessário que a obrigação seja 

diretamente estabelecida em processo do qual participe a seguradora. 

Em apoio à decisão, a Corte invocou vários precedentes em que, com base tão-

somente no texto da apólice, esta estava obrigada a indenizar o segurado pela condenação 

reconhecida em sentença proferida inter alios, independentemente de qualquer comunica-

                                                

500 Executive Risk Indem., Inc. v. Jones, 89 Cal. Rptr. 3d 747, 756 (2009). 
501 Id., 759. 
502 Id., 757. Veja-se, dentre os vários precedentes citados em apoio a esta proposição: Pruyn v. Agric. Ins. 

Co., 36 Cal. App. 4th 500, 515 (1995), as modified (July 12, 1995), as modified on denial of reh'g (July 27, 
1995) (esclarecendo que: “Provided that such settlement is not unreasonable and is free from fraud or collu-
sion, the insurer will be bound thereby.”) 

503 Id., at 754–55 (“in its analysis the trial court overlooked the unmistakable fact that the policy provides 
an express definition for determining ERII's liability with respect to third-party claims resulting in a “Loss” 
to its insured. Here, the policy language unambiguously states that a “Loss” includes “damages, judgments, 
awards, settlements and Defense Expenses which an Insured is legally obligated to pay as a result of a 
Claim.”) 
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ção do litígio.504 Seja como for, no caso em tela a seguradora havia sido efetivamente co-

municada da demanda de arbitragem contra o seu segurado; ela tinha sido convidada e en-

corajada a participar do processo arbitral. À luz de sua obrigação contratual, portanto, po-

deria e deveria ter tomado providências, ciente de que uma condenação do segurado im-

implicaria sua obrigação de indenizar. A Corte fez referência, nesse ponto, à amplamente 

aceita e “simples regra de que a seguradora com a oportunidade de ‘assumir o controle e 

administração do litígio’ não tem o direito de relitigar os danos estabelecidos por uma de-

cisão inter alios válida contra o seu segurado.”505 

Em síntese, a seguradora era titular de uma situação substancial que, no próprio 

plano do direito substancial, estava à mercê de fatos e atos praticados por ou reconhecidos 

diante do segurado—pouco importando que fossem negócios jurídicos ou sentenças. Ine-

xiste, por isso, violação de garantias processuais ao exigir-se que ela participe da arbitra-

gem ou, alternativamente, fique obrigada, de qualquer maneira, pelo valor da condenação, 

pois ela estaria sujeita também ao negócio jurídico celebrado pelo segurado; desse modo, 

não se lhe exclui qualquer direito de participação em juízo que, de outra forma, lhe caberia. 

Poderá tão-somente impugnar a sentença que seja fruto de dolo ou colusão (por meio de 

remédio análogo à oposição revocatória de terceiro ou, no caso brasileiro, à hipótese de 

ação rescisória prevista no art. 485, III, CPC). 

A hipótese não serve, assim, para demonstrar o suposto valor absoluto da sentença 

arbitral, tese que deve ser novamente rechaçada à luz do princípio do contraditório.506 

                                                

504 Id., at 757: “In other cases, courts have relied on the express language of the insurance policy obligating 
an insurer to indemnify its insured, to trigger the insurer’s obligation to pay a valid third-party judgment, 
notwithstanding the fact that the insurer had no notice of the underlying proceeding. . .” 

505 Id., 756 e 759 (no original: “simple rule that an insurer with an opportunity to “assume control and man-
agement of the suit” is not entitled to relitigate damages as established by a valid third-party judgment 
against its insured.”) 

506 É verdade que, adiante, Brekoulakis cita en passant precedente que poderia dar algum apoio à teoria da 
vinculação de terceiros aos fundamentos da sentença arbitral (Third Parties in International Commercial Ar-
bitration, p. 257 (2011)). Trata-se do caso Universal Am. Barge Corp. v. J-Chem, Inc., 946 F.2d 1131 (5th 
Cir. 1991). Também este caso, no entanto, quando lido atentamente, não implica a admissão de um efeito ar-
bitral perante terceiros. Em verdade, o precedente reformou a decisão recorrida, na qual se havia admitido a 
ampla issue preclusion diante de terceiro vouched-in (i.e. notificado da pendência de demanda arbitral de que 
poderia resultar sua responsabilidade regressiva) pela parte no processo arbitral. (Sobre a preclusão decorren-
te de vouching, ver amplamente Wright & Miller, 18A Fed. Prac. & Proc. Juris. § 4452 (2 ed.)) Segundo a 
Corte, acolhendo entendimento amplamente aceito, só poderia haver preclusão quando os interesses do ter-
ceiro (garante) fossem adequadamente representados no processo pela parte (garantido). Em tais hipóteses, 
no entanto, o terceiro é considerado um privy da parte—ou seja, é equiparado a esta—, reconhecendo-se por-
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c) Em Witkowski,507 um trustee (fiduciário) iniciou arbitragem contra o alienante de 

um bem imóvel no qual havia investido, alegando quebra de deveres fiduciários e fraude 

na alienação. A sentença acolheu o primeiro argumento, condenando o requerido em per-

das e danos pela quebra de deveres, mas rechaçou a alegação de fraude. O trustee iniciou 

então ação judicial contra o adquirente, que não havia integrado a arbitragem, com base 

nas mesmas afirmações de que a alienação era fruto de fraude. A Court of Appeals do Ter-

ceiro Circuito rejeitou a demanda, considerando preclusa a questão já decidida quanto à 

inexistência de fraude. 

Embora Brekoulakis invoque o caso como exemplo do suposto reconhecimento de 

efeitos arbitrais que vinculariam terceiros à resolução de questões em processo inter alios, 

inclusive em seu desfavor,508 o precedente indicado não serve a esse fim. Antes, a Corte 

simplesmente reconheceu o efeito de collateral estoppel, em que um terceiro beneficia-

do—e não prejudicado!—pode valer-se da sentença (judicial ou arbitral) proferida contra a 

parte para obstar a rediscussão de questões efetivamente controvertidas e decididas no pri-

meiro processo (issue preclusion). A doutrina é bem sedimentada e amplamente reconhe-

cida no direito norte-americano, que há muito eliminou o requisito de mutuality para esten-

                                                                                                                                              

tanto a sua vinculação à sentença com base nesse fundamento. Ver Restatement (Second) of Judgments § 41 
(1982) (“A person who is not a party to an action but who is represented by a party is bound by and entitled 
to the benefits of a judgment as though he were a party”). A noção de privy assemelha-se, em alguma medi-
da, à teoria da representação formulada no direito francês sob a influência de Pothier, sobre a qual, ver Ni-
colò Trocker, “Giudicato: VI) Diritto comparato e straniero,” Enc. giur. Treccani, XV, p. 5 (“nozione [de 
privy] che recorda in certo senso la categoria dei ‘rappresentati’ elaborata nel diritto francese”). No caso con-
creto, todavia, como havia conflito de interesses entre a parte (transportador) e o terceiro “denunciado” (pres-
tador de serviços de fumigação) no litígio contra o dono da carga avariada, os interesses do terceiro não fo-
ram adequadamente representados no processo. A Corte decidiu, assim, que era incabível a preclusão quanto 
às questões centrais de culpa e responsabilidade—com relação às quais transportador e prestador têm defesas 
conflitantes, já que um pode buscar “jogar a culpa no outro”—, ainda que o quantum debeatur e o nexo cau-
sal já tivessem sido litigados de forma plena. Id., 1142–43 (decidindo que “offensive collateral estoppel is not 
available as a matter of law on any issue that was tainted by conflict of interest between the putative indemni-
tor and indemnitee in the arbitration. We reverse the judgment in favor of Universal. . . . [A]s to the interre-
lated issues of fault and duty to indemnify, and the issue of damages apportionment, Universal must now 
contest those issues anew in the district court because they have not yet been fully and fairly litigated.”) A 
decisão apenas reafirma, assim, a orientação acolhida pelo Restatement (Second) of Judgments § 57 (1982) 
(“(2) If there is a conflict of interest between the indemnitee and the indemnitor regarding the injured per-
son's claim against the indemnitee . . . a judgment for the injured person precludes the indemnitor only with 
respect to issues determined in that action as to which: (a) there was no conflict. . .”) (grifo meu). 

Em síntese: o julgado, antes de apoiar a tese do valor absoluto da sentença, rejeita-a. 
507 Witkowski v. Welch, 173 F.3d 192 (3d Cir. 1999). 
508 Stavros Brekoulakis, Third Parties in International Commercial Arbitration, p. 249 (2011). 
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der a issue preclusion em favor de—mas não contra!—terceiros.509 Trata-se, em verdade, 

da forma mais tímida de sua aplicação em favor de um terceiro, em que este, demandado 

na ação subsequente, se vale da sentença como mera defesa contra o demandante do pro-

cesso originário.510 Não há, portanto, nada de novo sob o sol: trata-se de simples aplicação 

das regras usuais de former adjudication no direito norte-americano, tomada a sentença ar-

bitral como equivalente da sentença judicial. Ainda assim, a Corte tomou o cuidado de 

alertar-nos para o alcance limitado da decisão, recomendando que, na dúvida, se deve de-

cidir contra a issue preclusion.511 

Inviável, assim, que se busque no julgado suporte para a tese do valor absoluto da 

sentença arbitral ou de sua capacidade de vincular terceiros. Serve ela tão-somente para 

confirmar o acerto em aplicar as soluções tradicionais no que diz respeito aos limites subje-

tivos das sentenças arbitrais. 

                                                

509 Ver Restatement (Second) of Judgments § 29 (1982); o leading case é Bernhard v. Bank of America Na-
tional Trust & Savings Ass’n , 122 P.2d 892 (Cal. 1942) (com opinião do Judge Traynor); Kevin Clermont, 
Principles of Civil Procedure, p. 383–4 (3 ed. 2012) (“the ‘modern’ view is that a stranger may invoke collat-
eral estoppel against a former party, unless the former party lacked a full and fair opportunity to litigate the 
issue in the initial action or unless other special circumstances justify relitigation”). 

510 Ver Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation, 402 U.S. 313 (1971). 

Vale lembrar que o direito federal norte-americano reconhece, ainda, embora sujeita à discricionariedade 
judicial quanto à sua aplicação em cada caso, o uso ofensivo do collateral estoppel contra a parte originária. 
Nessa modalidade, o terceiro, agora na posição de demandante, busca fundamentar sua pretensão com base 
na resolução dada a determinadas questões na sentença proferida contra o demandado no processo originário, 
novamente colocado no polo passivo. Ver Parklane Hosiery Co. v. Shore, 439 U.S. 322 (1979) (admitindo o 
uso ofensivo do collateral estoppel, mas salientando fatores a serem levados em consideração para que se dê 
efeito à preclusão no caso concreto de modo a evitar desfechos injustos); Friedenthal, Kane & Miller, Civil 
Procedure, p. 728 (4 ed. 2005) (analisando os fatores delineados em Parklane e reputando que a solução 
permite manter as vantagens do collateral estoppel, bem como proteger o interesse das partes). A decisão é 
criticada, no entanto, por aqueles que se opõe ao uso ofensivo do collateral estoppel, principalmente sob o 
argumento de que ele gera um desequilíbrio na distribuição dos riscos entre as partes. Gera-se, com efeito, 
um incentivo para que demandantes cujas pretensões derivam de um evento comum ajuízem separadamente 
múltiplas ações em série contra o demandado, aguardando um único julgamento favorável para que os de-
mais—que adotam uma estratégia de wait-and-see—possam valer-se da sentença em seu favor. Nesse senti-
do, ver Kevin Clermont, Principles of Civil Procedure, p. 384–86 (3 ed. 2012) (“the first plaintiff risks losing 
only the one case, which is all the defendant can win; meanwhile, the defendant risks losing all the cases at 
once; the first plaintiff thereby acquires tremendous settlement leverage, while in the absence of settlement 
he will face an opponent willing to litigate down to the scorched earth; and over the series of cases, the odds 
overwhelmingly disfavor the defendant”). 

511 Witkowski v. Welch, 173 F.3d 192, 206 (3d Cir. 1999) ) (“In holding that collateral estoppel applies to 
this unique case, we caution against its invocation in most others without extreme care. Indeed, doubts about 
its application should usually be resolved against its use.” 
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d) Em Moundreas & Co SA,512 um corretor de navios buscava indenização do cons-

trutor-vendedor que havia inadimplido o contrato com os compradores, privando-o, dessa 

forma, de sua comissão. Aceita a tese da responsabilidade do vendedor diante do corretor 

pelo inadimplemento contratual, a questão controvertida era saber se aquele havia de fato 

inadimplido o contrato com os compradores. Quanto ao ponto, o corretor buscou valer-se 

de sentença arbitral entre o vendedor e os compradores que reconhecia justamente a quebra 

do contrato. 

O juiz motivou que se deveria considerar a sentença arbitral como parte integrante 

do contrato entre o vendedor e os compradores, estabelecendo, portanto, a posição dos con-

traentes no plano do direito substancial. Seria difícil justificar, disse ele, que um terceiro 

não pudesse “provar a posição contratual simplesmente produzindo a sentença arbitral tal 

como ele poderia provar outros direitos e obrigações contratuais simplesmente produzindo 

o contrato.”513 

Novamente, Brekoulakis vê aqui caso em que a matéria controvertida havia sido 

determinada pela jurisdição “exclusiva” do primeiro tribunal arbitral.514 Mais uma vez, no 

entanto, a observação ignora quem está vinculado à sentença. Também nesse caso, a exem-

plo do caso Witkowski, foi permitido ao terceiro valer-se (i.e. utilizar em seu próprio favor) 

da sentença arbitral contra a parte. Não houve, pelo contrário, imposição da declaração 

sentencial em prejuízo do terceiro—i.e, o pretendido, mas inadequado, third-party effect 

propugnado pela tese aqui combatida. 

e) Também é imprecisa a menção feita a Sun Life of Canada.515 Nesse caso, a resse-

guradora Lincoln havia garantido parte do portfólio de Sun Life. A apólice continha uma 

cláusula net retained lines, a significar que a cobertura abrangeria apenas aqueles contratos 

não cobertos por outras resseguradoras. Houve arbitragem entre a segurada Sun Life e ou-

tra resseguradora, Cigna, em que esta visava a anulação da respectiva apólice por fraude 

(misrepresentation and non-disclosure) atribuída àquela. Os árbitros acolheram a pretensão 

                                                

512 Moundreas & Co SA v. Navimpex Centrala Nevala [1985] 2 Lloyd’s Rep. 515. 
513 Id., 520. 
514 Stavros Brekoulakis, Third Parties in International Commercial Arbitration, p. 250–51 (2011). 
515 Lincoln National Life Insurance Co v Sun Life Assurance Co of Canada [2004] EWCA Civ 1660; 

[2006] 1 All E.R. (Comm) 675 (CA (Civ Div)). 
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de Cigna, anulando a apólice, observando, porém, em claro obiter dictum, que, acaso váli-

da, a apólice de resseguro cobriria determinada linha de seguros de Sun Life (“Unicover”). 

Numa segunda arbitragem, agora entre Lincoln e Sun Life, a questão principal era 

novamente a possibilidade de anulação da apólice por fraude atribuída a esta. Sun Life ar-

guiu a validade do contrato, pedindo, ainda, a condenação de Lincoln no valor de indeniza-

ção correspondente à mesma linha de seguros Unicover que havia sido discutida, em dic-

tum, na arbitragem entre Cigna e Sun Life. Diante da cláusula net retained lines, se os 

árbitros da segunda arbitragem acolhessem o dictum anterior, Lincoln não seria responsabi-

lizada, porquanto tais interesses teriam sido garantidos por outra resseguradora (i.e. Cigna). 

Os argumentos de Lincoln foram, porém, rejeitados pelos árbitros, que a condenaram. 

Valendo-se de disposição da legislação arbitral inglesa (Arb. Act 1996 s. 69), Lin-

coln recorreu da sentença arbitral à Commercial Court, onde a sentença foi anulada. O juiz 

entendeu que os findings do primeiro tribunal, apesar de não terem sido necessários ao des-

fecho do processo, deveriam ter sido considerados na segunda arbitragem, concluindo que 

“it was both fair and sensible to treat the conclusions of the Cigna arbitrators as binding on 

the defendants in the Lincoln arbitration.”516 Na Court of Appeals, que conheceu de novo 

recurso, no entanto, a decisão foi revertida. Embora a corte tenha concordado que o tribu-

nal Cigna fez findings quanto à abrangência da apólice, eles não estavam cobertos por is-

sue preclusion. Esta não era uma parte fundamental da decisão; antes, as conclusões quan-

to à interpretação da apólice eram colaterais à decisão, mero obiter dictum. Ademais, as 

partes eram diversas, o que, na opinião da corte, conduziria a uma situação de desequilí-

brio em desfavor da parte (que se vincularia à sentença a ela desfavorável, mas não poderia 

opor julgado favorável a terceiros). Logo, o segundo tribunal arbitral não estava vinculado 

à decisão sobre o alcance da apólice proferida na primeira arbitragem. 

Ainda que possa ser criticada a decisão (e ela mesma admite o resultado insatisfató-

rio alcançado do ponto de vista da ausência de uniformidade dos laudos arbitrais), ela não 

pode, de maneira alguma, servir de fundamento para a vinculação de terceiros à sentença 

inter alios. Muito pelo contrário, ela reafirma a posição ortodoxa da jurisprudência inglesa, 

                                                

516 Sophie Nappert & Emma Velkova, “Serial arbitration proceedings involving overlapping issues,” Int. 
A.L.R. 2004, 7(4), N50-52; Rob Williams, “Serial arbitration proceedings involving overlapping issues and 
issue estoppel,” Int. A.L.R. 2005, 8(2), N18-20. 
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que, ao contrário das cortes norte-americanas, não admite que haja issue preclusion para 

além das partes no processo, nem mesmo em benefício de terceiros. 

‗ ‗ ‗ 

O quanto exposto aponta no sentido da inadequação da tese de Brekoulakis e reco-

menda, portanto, que se trilhe caminho diverso. É o que passará a fazer nos itens seguintes, 

após exposição de conclusões parciais sobre a eficácia ultra partes da sentença arbitral, tra-

tando-se das modalidades interventivas e dos meios de impugnação à disposição do tercei-

ro atingido pelo provimento proferido inter alios. 

3.1.4. Conclusões Parciais 

Em grande medida, os problemas que se põem quanto aos limites subjetivos da sen-

tença arbitral são resolvidos de forma idêntica ao que seriam no processo judicial. E isso 

independentemente da constatação de que a sentença arbitral, por força de expressa dispo-

sição legal, produz os mesmos efeitos que uma sentença judicial. Fundamentalmente, a 

identidade da ratio decorre da identidade da causa dos efeitos reflexos, que, como demons-

trou Ihering, é sempre um nexo de dependência entre situações jurídicas no plano do direi-

to substancial, sendo irrelevante que a fonte de tais efeitos seja o processo, judicial ou arbi-

tral, ou, ainda, um negócio jurídico. É indiferente, portanto, o instrumento jurídico que 

incide sobre a situação prejudicial. 

Tanto a sentença judicial quanto a sentença arbitral só atingem terceiros quando es-

tes estariam também sujeitos aos atos de disposição autônoma do direito realizados pelo ti-

tular (por meio de ato ou negócio jurídico de direito privado). Daí ser também irrelevante 

caracterizar a sentença arbitral como jurisdicional ou negocial. De qualquer modo, a equi-

paração, do ponto de vista dos seus efeitos, entre o ato de disposição de direito material 

(contrato) e o provimento jurisdicional (sentença), faz ainda mais sentido na arbitragem, 

pois o poder de decidir dos árbitros resulta sempre de um negócio entre as partes e, portan-

to, está limitado pela autonomia privada. 

Viu-se que a sentença produz seus efeitos diretos e programados com relação às 

partes do processo—funcionando o contraditório como fator que legitima e delimite o raio 

de alcance subjetivo do provimento. Ademais, em algumas hipóteses definidas por lei a 

sentença possui eficácia ultra partes, atingindo terceiros que ficam impedidos de rediscutir 
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o seu conteúdo. Em tais casos, o legislador sacrifica o direito ao contraditório do terceiro a 

fim de realizar o direito prevalecente da contraparte à tutela jurisdicional efetiva. É o que 

justifica, sob pena de frustrar-se o resultado do processo, a vinculação à sentença do substi-

tuído, dos sucessores post rem judicatam (que, em verdade, sequer detinham interesse ao 

tempo do processo e, por isso, sequer tinham direito ao contraditório) e do adquirente do 

direito litigioso (CPC art. 42). 

Por fim, a sentença produz efeitos reflexos perante aqueles terceiros cujo direito, 

embora preexistente ao processo, depende da manutenção, no tempo, da situação jurídica 

(prejudicial) da parte. Trata-se daquilo que a doutrina denomina nexo de prejudicialidade-

dependência permanente, a refletir uma fragilidade inerente à própria situação jurídica do 

terceiro. Pela sua clareza, vale aqui reproduzir a lição de Luiso, de cuja teoria me servi até 

o presente momento: 

“A eficácia ultra partes deriva do próprio modo de ser da situação 
substancial do terceiro, na medida em que o ordenamento a constrói como 
sensível às mudanças, provocadas por qualquer meio, do direito ou da 
obrigação de outrem, prejudiciais àquela.[ ...] Consequentemente o terceiro, 
como estaria exposto ao ato de disposição, de direito substancial, que tenha 
por objeto a situação prejudicial, está assim exposto aos efeitos ‘reflexos’ da 
sentença que, entre o dante causa e outro sujeito, decide aquela mesma situ-
ação. E aqui não pode dizer-se, não digo violado, mas nem mesmo colocado 
em jogo o princípio do contraditório: porque aqui a sentença não opera co-
mo ato privilegiado, idôneo a incidir na esfera jurídica do terceiro, onde este 
seria imune aos efeitos de atos diversos; aqui a sentença tem os mesmos 
efeitos de um negócio unilateral, de um contrato etc., realizado pelo titular 
da situação substancial. O terceiro é formalmente prejudicado pela sentença, 
na realidade, no entanto, é o próprio direito substancial que o prejudica. Por 
isso ele não pode pretender, com relação ao processo, tutela maior do que 
aquela que o ordenamento lhe concede com relação aos atos dispositivos, de 
direito substancial, realizados pela parte.”517 

Fora de tais casos, deve rechaçar-se a extensão da coisa julgada a terceiros, solução 

que viola o contraditório e ignora o caráter dispositivo que marca o objeto do litígio na ar-

bitragem. Refutam-se, assim, as teorias do valor absoluto da sentença, dentre elas a de Li-

ebman e, na arbitragem, a tese recente de Stavros Brekoulakis. 

                                                

517 F. P. Luiso, Diritto processuale civile, vol. 5, n. 14.8, p. 179 (6 ed. 2011). 
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3.2. Intervenções de Terceiros 

Segundo posição tradicional, as intervenções de terceiros são incompatíveis com o 

fundamento contratual da arbitragem. As intervenções, mesmo que voluntárias, dependeri-

am do consentimento das partes originárias (na própria cláusula ou por meio da adoção de 

regulamento arbitral).518 As intervenções provocadas (de terceiros não-signatários) seriam, 

a fortiori, inadmissíveis na arbitragem. A constatação decorre do fundamento contratual da 

arbitragem, que tem o consentimento como a base da jurisdição dos árbitros.519 O terceiro 

que não consentiu com a arbitragem não pode, a toda evidência, sujeitar-se a um pronunci-

amento que decida diretamente a situação substancial de que é titular.520  

Alguns poucos regulamentos arbitrais tratam expressamente de intervenções de ter-

ceiro. São dignos de atenção, pelo tratamento particular que dão à matéria, os regulamentos 

suíços e da London Court of International Arbitration. A intervenção, voluntária ou provo-

cada, é admitida pelo regulamento suíço independentemente de concordância das partes 

originárias; ao tribunal, que pode tomar em consideração “todas as circunstâncias que ele 

considera relevantes e aplicáveis,” é concedida ampla discricionariedade na matéria (Swiss 

Rules (2012) art. 4.2).521 A LCIA, por sua vez, concede ao tribunal, dentre outros “poderes 

                                                

518 Alan Redfern & Martin Hunter, On International Arbitration, par. 2.52, p. 105 (5 ed. 2009); Tanya 
Melnyk, “The Extent to Which Non-Contracting Parties Can Be Encouraged or Compelled to Take Part in 
Arbitral Proceedings—The English (Arbitration Act 1996) Perspective,” 6(2) Int. A.L.R. 59, p. 63 (2003) 
(“[T]he extent to which non-contracting parties can be encouraged or compelled to take part in arbitral pro-
ceedings is a matter which will depend on the parties’ agreement and the jurisdiction involved.”) 

519 O.I.A.E.T.I v. SOFIDIF et O.E.A.I. S.E.R.U., EURODIF et C.E.A, Cour d'appel de Paris (1Ch. suppl.), 
19 December 1986, Rev. Arb., 1987, 359 ss. (« Le droit de l'arbitrage, fondé sur le caractère consensuel de la 
clause compromissoire, ne permet pas d'étendre à des tiers, étrangers au contrat, les effets de la convention li-
tigieuse et fait obstacle à toute procédure d'intervention forcée ou d'appel en garantie, ainsi la solution des 
difficultés nées de la connexité ou de l'indivisibilité ne peut trouver sa solution que sur le plan contractuel. »); 
F. Carpi, “L’oggetto della convenzione arbitrale ed i suoi limiti (a mó di presentazione del « Disegno siste-
matico dell’arbitrato » di Carmine Punzi),” Revista de Processo, 2013, 353 ss. (2013) (afirmando que a ad-
missão apenas da intervenção ad adjuvandum confirma a natureza negocial da arbitragem na Itália). 

520 Daí ser lugar-comum dizer que “nel procedimento arbitrale sono possibili soltanto interventi volontari;” 
ver, e.g., Giovanni Verde, Lineamenti di diritto dell’arbitrato, p. 118 (3 ed. 2010). A afirmação, no entanto, é 
apenas parcialmente correta, pois a intervenção provocada ou coata de terceiro signatário da convenção de 
arbitragem (ou que venha a ela aderir em tempo útil) não está, em princípio, descartada. 

521 Tobias Zuberbühler et al., Swiss Rules of International Arbitration: Commentary, p. 40 et seq. (2005); 
Dorothée Schramm, “Commentary on the Swiss Rules, Article 4 (Consolidation and joinder),” Arbitration in 
Switzerland (Arroyo ed.), p. 364 et seq. (2013) (admitindo não somente a assistência, mas também a inter-
venção principal). A doutrina em geral entende que o consentimento com a intervenção de terceiros, em tal 
caso, foi dado ao incorporar o regulamento arbitral pela convenção de arbitragem. Lew, Mistelis & Kroll, 
Comparative International Commercial Arbitration, §16-42, p. 390 (2003). Outros são reticentes quanto à 
falta de consentimento específico para a intervenção: ver, nesse sentido, Gary Born, International Commerci-
al Arbitration, p. 2600–01 (2 ed. 2014). 
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adicionais,” aquele de permitir com que se provoque a intervenção de terceiro, desde que 

concordem com isso a parte que requer a intervenção e o terceiro; dispensa-se, em outras 

palavras, o assentimento da contraparte originária (LCIA Rules (2014) art. 22.1(viii)). Ou-

tros regulamentos também autorizam, de maneira semelhante522 ou mais restrita,523 o ingres-

so de terceiros. 

No plano das legislações, o direito holandês prevê a possibilidade de intervenção 

voluntária ou provocada de terceiros (WBR art. 1045 (1) e (2), respectivamente). Condici-

ona-a, no entanto, à adesão do terceiro mediante novo acordo entre ele e as partes originá-

rias (WBR art. 1045(3)524). A lei italiana é, quanto ao ponto, mais ousada e detalhada (c.p.c. 

816-quinquies).525 Embora condicione a intervenção provocada e as demais formas de in-

tervenção voluntária ao acordo entre o terceiro e as partes, bem como ao consentimento 

dos árbitros, admite sempre a assitência simples e o ingresso do litisconsorte necessário 

preterido, mandando aplicar, ainda, o regime usual da alienação da coisa litigiosa (c.p.c. 

art. 111), que prevê a intervenção pelo adquirente. Naquele ordenamento, são também ad-

mitidas intervenções de terceiro no âmbito societário (d.lgs. n.˚ 40/2006, art. 35). Inexiste 

no direito positivo brasileiro, por outro lado, qualquer previsão na matéria. A proposta de 

reforma da Lei de Arbitragem (PL 7108/2014-PLS 406/2013) não trata do tema, que fica 

sem definição, aberto, portanto, para as contribuições da jurisprudência e doutrina. 

                                                

522 Ver, e.g., SIAC (2013) art. 24(1)(b) (autorizando, na esteira do regulamento da LCIA, a intervenção 
provocada por uma das partes, desde que o terceiro esteja de acordo, independentemente de anuência das 
demais partes originárias); CEPANI Rules (2013) art. 11 (“The intervention may be allowed when the third 
party and the parties to the dispute have agreed to have recourse to arbitration under the CEPANI Rules”) 

523 Ver, e.g., ICC Rules (2012) art. 7 (limitando-se a referir a intervenção provocada de terceiros signatá-
rios, que deve ser feita em momento anterior à confirmação ou nomeação de qualquer dos árbitros, salvo 
consentimento de todos os envolvidos em contrário); HKIAC Rules (2013) arts. 27(1) (autorizando a inter-
venção de terceiro desde que este esteja vinculado, prima facie, por convenção de arbitragem sob o regula-
mento) e 27(11) (permitindo a nomeação de todos os árbitros pela instituição, inclusive com eventual remo-
ção de árbitros já indicados); NAI Rules (2010) art. 41 (autorizando a intervenção, voluntária ou provocada, 
mediante concordância do terceiro e das partes originárias: “The joinder, intervention or joinder for the claim 
of indemnity may only be permitted by the arbitral tribunal, having heard the parties and the third party, if the 
third party accedes to the arbitration agreement by an agreement in writing between him and the parties to 
the arbitration agreement.” (grifos meus). 

524 “The joinder, intervention or joinder for the claim of indemnity may only be permitted by the arbitral 
tribunal, having heard the parties, if the third party accedes by agreement in writing between him and the par-
ties to the arbitration agreement” (tradução para o inglês disponível em: http://www.dutchcivillaw.com/) 
(grifo meu). 

525 Ver, em linhas gerais, Laura Salvaneschi, “Commentario allo art. 816-quinquies c.p.c. (Intervento di ter-
zi e successione nel diritto controverso),” in L’arbitrato, p. 254 et seq. (Carpi org., 2 ed. 2007). 
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Observa-se, nesse campo, mais uma vez, a relevância da distinção entre terceiros 

signatários e não-signatários da cláusula compromissória (terceiros “imperfeitos” e “abso-

lutos,” respectivamente, na terminologia proposta por Mourre). O eixo condutor de toda a 

análise das partes e terceiros na arbitragem deve levar em consideração o fundamento con-

tratual do instituto e, assim, a condição de signatário (ou de pessoa equiparada ao signatá-

rio) ou não-signatário do terceiro. Ao terceiro signatário é dado intervir com maior flexibi-

lidade, desde que com isso não se tumultue o processo já em curso e, ademais, sejam 

atendidas as exigências ligadas à constituição paritária do tribunal arbitral. Mas se inexis-

tem, com efeito, razões fortes para recusar ao terceiro signatário da convenção de arbitra-

gem o poder de intervir no processo arbitral inter alios,526 a realidade muda quando se trata 

de sujeito estranho à cláusula. Em razão da relatividade dos contratos, o terceiro não titula-

riza as posições processuais ativas e passivas que decorrem da convenção de arbitragem; 

não está, além disso, sujeito à jurisdição dos árbitros. Tais circunstâncias inviabilizam, em 

princípio, a sua intervenção voluntária e vedam, com maior razão, qualquer forma de inter-

venção forçada por iniciativa das partes. 

O entendimento de que as intervenções (enquanto aspectos do procedimento) ficam 

sujeitas à vontade exclusiva dos contraentes deve ser, portanto, acolhido prima facie. Co-

mo regra, prepondera a natureza privada e confidencial da arbitragem e, assim, uma pre-

sunção contra o ingresso de sujeitos estranhos à cláusula compromissória. Pretendo de-

monstrar, no entanto, que (já de lege lata, mas ao menos de lege ferenda), há casos 

excepcionais em que: (i) terceiros devem poder “impor” às partes a sua intervenção volun-

tária, pois estão sujeitos aos efeitos (diretos ou reflexos) da sentença, o que lhes legitima a 

participar do processo inter alios;527 (ii) uma das partes pode, atendidas certas circunstân-

cias, notificar determinados terceiros da pendência da arbitragem, oportunizando a sua in-

                                                

526 Alexis Mourre, “L'intervention des tiers à l'arbitrage,” Revista Brasileira de Arbitragem, 2007, vol. 16, 
§ 15, p. 82 (« il n'existe aucune raison de refuser à une partie ayant accepté la clause compromissoire, mais 
qui serait restée tierce à la procédure, le droit d'y intervenir. ») 

527 Já nesse sentido, ver, Alexis Mourre, “L'intervention des tiers à l'arbitrage,” Revista Brasileira de Arbi-
tragem, 2007, vol. 16, §§ 32 et seq. (defendendo a possibilidade da intervenção voluntária de terceiros, na 
forma acessória, em casos excepcionais, sujeita sempre à decisão dos árbitros); Elena Zucconi Galli Fonseca, 
La convenzione arbitrale rituale rispetto ai terzi p. 746–47 (2004) (defendendo que o terceiro atingido pelos 
efeitos da sentença adquire o direito de aderir à convenção de arbitragem inter alios e de participar no pro-
cesso). 
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tervenção como assistentes, a fim de submetê-los ao efeito de intervenção ou “justiça da 

decisão” (CPC art. 55).528 

A seguir, a tese passa a examinar, afora o ingresso de litisconsorte necessário prete-

rido, o cabimento de intervenções voluntárias (assistência, assistência litisconsorcial, opo-

sição interventiva, amicus curiae) e provocadas (nomeação à autoria, denunciação da lide e 

chamamento ao processo). As modalidades típicas previstas na legislação processual civil 

servem antes como um mapa de topoi a serem visitados do que como soluções prontas. A 

tese, com efeito, distancia-se das formas do Código de Processo Civil no intuito de adaptar 

as exigências impostas pelas diferentes situações substantivas ao fundamento contratual da 

arbitragem. 

3.2.1. Unicidade da Situação Substancial, Litisconsórcio Necessário e Interven-

ção do Litisconsorte Preterido 

3.2.1.1. Nota Introdutória 

A legitimação para celebrar convenção de arbitragem resolve-se na possibilidade de 

dispor dos direitos nela identificados (i.e. passíveis de serem objeto de solução pelos árbi-

tros). Em regra, há correspondência portanto entre a legitimação para contratar (o negócio 

jurídico principal) e para pactuar a arbitragem como forma de solução de litígios surgidos 

dessa relação jurídica. 

A pluralidade de legitimados (ativos ou passivos) no plano do direito material pode 

dar origem, do ponto de vista processual, a situações de litisconsórcio necessário, em que a 

legitimidade ad causam depende da presença obrigatória de uma pluralidade de interessa-

dos no processo (CPC art. 47). O tema desborda dos limites desta tese, cabendo aqui preci-

sar apenas suas linhas gerais. 

Como regra geral, havendo unitariedade e incindibilidade da relação de direito ma-

terial, há obrigatoriedade do litisconsórcio.529 As classificações, no entanto, ainda que ten-

                                                

528 Tratar-se-ia, nesse caso, de uma forma atípica de intervenção de terceiros: uma espécie de “assistência 
provocada,” desconhecida no sistema processual civil pátrio atual. Ver, retratando a posição tradicional, Hé-
lio Tornaghi, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 1, p. 238 (1974) (“para figurar como parte aces-
sória, mero assistente coadjuvante, ninguém pode ser chamado ao processo”) (grifos meus). 
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dencialmente coincidentes, não se confundem. A doutrina majoritária admite haver litis-

consórcio unitário, com a necessidade prática de proferir-se uma decisão única que vincule 

todos os partícipes da relação de direito material, sem que se exija a presença de todos no 

processo (litisconsórcio facultativo unitário—com eficácia ultra partes da sentença). É o 

que ocorre, por exemplo, quando há pluralidade de sujeitos legitimados a invocar a invali-

dade de um ato jurídico.530 

Ademais, a partir de situações plurissubjetivas podem nascer pretensões estritamen-

te individuais, que dispensam assim a formação de litisconsórcio. Isso ocorre quando o le-

gislador acaba por “cindir,” no plano do direito material, a relação plurissubjetiva, destrin-

chando a partir dela relações bilaterais que podem ser tuteladas de maneira autônoma. É o 

que se passa, por exemplo, quando se legitimam os condôminos, isoladamente, a reivindi-

car a coisa comum de terceiros (CC art. 1314). Não basta averiguar, portanto, somente a si-

tuação substancial subjacente a fim de determinar a necessariedade do litisconsórcio; deve 

atentar-se sobretudo para a específica utilidade pretendida por meio de demanda.531 Haverá 

litisconsórcio necessário, nessa medida, quando a pretensão concretamente deduzida no 

processo só puder ser atuada, produzindo um resultado útil que vincule todos os interessa-

dos, mediante a participação, ativa ou passiva, de todos os envolvidos na causa.532 

                                                                                                                                              

529 Daí referir-se a doutrina ao art. 47, CPC, como “uma cláusula geral de unitariedade à vista da afirmação 
de situação jurídica cindível em juízo.” Nesse sentido, ver Marinoni & Mitidiero, Código de Processo Civil 
Comentado, comentário ao art. 47, n. 1 (6 ed. 2014). Pode haver também litisconsórcio necessário simples, 
imposto por disposição de lei à luz de razões de oportunidade e conveniência. O tema é de reduzida impor-
tância, todavia, no âmbito da arbitragem, pois é de rara verificação na prática dos litígios empresariais. Os 
exemplos típicos da figura, com efeito, situam-se em regra fora do âmbito das relações contratuais: citação de 
todos os confinantes na ação de usucapião; litisconsórcio necessário na ação popular (lei 4.717/65 art. 6˚). 

530 Ver, nesse sentido, Barbosa Moreira, “O litisconsórcio e seu duplo regime,” Doutrinas essenciais de 
processo civil, vol. 3, 637 ss., n. 4 (ensaio publicado originalmente na Revista dos Tribunais, 1968, vol. 393, 
13 ss.); temática retomada pelo autor, em maior amplitude, na monografia Litisconsórcio unitário (1972); 
Hélio Tornaghi, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 1, pp. 210 e 214–15 (1974) (diferenciando 
unitariedade e necessariedade do litisconsórcio: “no primeiro caso, o que é obrigatório é a uniformidade da 
sentença para os que são partes; no segundo, o que é necessário é a presença em juízo daqueles que, para o 
Direito substantivo, formam um todo não fragmentável”). Contra, Marinoni & Mitidiero, Código de Proces-
so Civil Comentado, comentário ao art. 47, (6 ed. 2014) (defendendo que todo litisconsórcio unitário é tam-
bém necessário). 

531 Comoglio, Ferri & Taruffo, Lezioni sul processo civile, vol. 1, p. 349 (5 ed. 2011) (alertando que se de-
ve verificar, em suma, a fattispecie concreta, considerando a estrutura da situação substancial e a pretensão 
deduzida no processo); no mesmo sentido, Elena Zucconi Galli Fonseca, La convenzione arbitrale rituale ri-
spetto ai terzi, p. 612 et seq., esp. p. 675–77 (2004). 

532 Analisa-se o tema, portanto, sob a dupla perspectiva do princípio do contraditório e da eficácia da sen-
tença. Ver Paulo Henrique Lucon, “Litisconsórcio necessário e eficácia da sentença na Lei de Improbidade 
Administrativa,” in Improbidade administrativa: questões polêmicas e atuais, pp. 348–50 e 360–69 (Scarpi-
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Seja como for, havendo litisconsórcio necessário fundado na unitariedade da situa-

ção substantiva,533 é essencial que todos os envolvidos celebrem a convenção de arbitragem 

(ou venham a ela aderir em tempo útil), sob pena de sua ineficácia.534 Isso porque, sem a 

presença de todos os legítimos contraditores no processo arbitral—o que pressupõe o seu 

consentimento originário ou superveniente com a jurisdição dos árbitros—, a sentença ar-

bitral eventualmente proferida será inidônea a prestar tutela ao direito controvertido. Trata-

se, consoante passagem clássica, de decisão inutiliter data,535 já que, ao não produzir efei-

tos sobre os terceiros (litisconsorte preteridos, que a todo tempo podem opor-se536), acaba 

tolhida de resultado útil. O defeito pode, por isso, ser conhecido de ofício pelo órgão julga-

                                                                                                                                              

nella Bueno & Porto Filho coord., 2 ed. 2003). Em sentido assemelhado, na doutrina norte-americanda, ver. 
Mary Kay Kane, Civil Procedure in a Nutshell, p. 117 (7 ed. 2013) (destacando que a razão para o litiscon-
sórcio necessário é proteger terceiros que seriam afetados por uma sentença proferida na sua ausência e, por 
outro lado, permitir com que o demandante possa obter tutela jurisdicional completa). 

533 A hipótese típica é aquela em que se busca discutir a validade de um ato jurídico integrado por uma plu-
ralidade de partes, ou seja, quando se requer tutela desconstitutiva. (São equivalentes, nos seus efeitos, os pe-
didos de declaração do modo de ser ou inexistência de uma relação jurídica plurissubjetiva.) Há também ca-
sos de litisconsórcio necessário pela incindibilidade da relação, todavia, diante de obrigações indivisíveis, 
que só podem ser prestadas conjuntamente, dando lugar a sentenças condenatórias ou mandamentais: Como-
glio, Ferri & Taruffo, Lezioni sul processo civile, vol. 1, p. 347 (5 ed. 2011). 

534 Enrico Redenti, “Compromesso (dir. proc. civ.),” Novissimo Digesto Italiano, III, n. 27 p. 802 (1959); 
Humberto Theodoro Jr., “Arbitragem e terceiros — litisconsórcio fora do pacto arbitral — outras interven-
ções de terceiro,” in Reflexões sobre arbitragem (P. B. Martins & J. M. Rossani Garcez eds. 2002). 

535 Deve lembrar-se a lição tantas vezes repetida de G. Chiovenda, “Sul litisconsorcio necessario,” in Saggi 
di diritto processuale civile, vol. 2, p. 442 (reimp. 1983); ver, ainda, A. Proto Pisani, Lezioni di diritto pro-
cessuale civile, p. 326 (2 ed. 1996) . 2. ed. Napoli: Jovene, 1996, p. 326 (entendendo a expressão como 
“l’incapacità del giudicato sostanziale di produrre i suoi effetti sia nei confronti del litisconsorte necessario 
pretermesso sia nei confronti delle parti fracui si è svolto il processo”). Na jurisprudência pátria, ver STJ, 
REsp 753.340/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2007, DJ 11/06/2007, 
p. 269 (utilizando a expressão inutiliter data para referir o fenômeno de ineficácia em exame, mas cometendo 
equívoco, em passo seguinte, ao supor que o art. 47, par. trate de intervenção iussu iudicis). 

536 Entende a doutrina que, diante da gravidade do vício, qualquer remédio é idôneo a desconstituir a sen-
tença proferida contra réu revel não citado (= litisconsorte necessário preterido), não estando a iniciativa do 
terceiro sujeita a prazo. Cabe inclusive a querela de nulidade (querela nullitatis insanibilis), que tem origem 
no direito intermédio, embora, eleita uma das possíveis vias (querela, impugnação ao cumprimento da sen-
tença, rescisória—esta última ação se se tratar de sentença judicial), fecham-se os demais caminhos; electa 
una via, non datur regressus ad alteram. Ver, sobre o tema, na jurisprudência: STF, Pleno, RE 97.589, rel. 
Min. Moreira Alves, DJ 3/6/1983, j. em 17/11/1982; na doutrina por último, Rodrigo Ramina de Lucca, 
“Querela nullitatis e réu revel não citado no processo civil brasileiro,” Revista de Processo, 2011, v. 202, 93 
ss.; antes, Adroaldo Furtado Fabrício, “Réu revel não citado, ‘querela nullitatis’ e ação rescisória,” in Ensaios 
de direito processual. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 264; E. T. Liebman, “Nulidade da sentença proferida 
sem citação do réu,” in Estudos sobre o processo civil brasileiro. Notas de Ada Pellegrini Grinover. São Pau-
lo: Bushatsky, 1976, p. 184 (1976). No direito italiano, também há a possibilidade para o terceiro de voltar-
se, a qualquer tempo, contra a sentença inter alios, seja por ação autônoma que declare a sua nulidade-
ineficácia, seja por oposição de terceiro ordinária ex c.p.c. art. 404, 1˚ comma. Comoglio, Ferri & Taruffo, 
Lezioni sul processo civile, vol. 1, p. 346 (5 ed. 2011). 
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dor, ainda que ele não possa provocar, por si mesmo, o ingresso do litisconsorte preteri-

do.537 

A obrigatoriedade do litisconsórcio pode dar-se quanto ao polo passivo ou, excep-

cionalmente, quanto ao polo ativo da demanda. Naquele caso, inexistem dificuldades teóri-

cas a respeito da possibilidade de sua convocação: o litisconsorte necessário é inserido na 

arbitragem como co-requerido. Debate-se na doutrina processual, no entanto, se o litiscon-

sorte necessário ativo pode ser compelido a participar do processo—dúvida que se trans-

planta também para a arbitragem. Alguns autores negam tal possibilidade, arguindo que 

ninguém pode ser constrangido a demandar contra a sua própria vontade, situação que vio-

laria, ademais, a própria regra de direito substantivo que prevê a legitimação conjunta e 

pressupõe consenso entre os co-titulares para o exercício válido da pretensão.538 Outros 

comentaristas admitem que o terceiro seja notificado e instado a manifestar-se, suprindo-se 

então o defeito de legitimidade ad causam.539 

No âmbito da arbitragem, há que se distinguir, novamente, duas situações possí-

veis: (i) a do litisconsorte preterido que, embora excluído, de início, do processo arbitral, é 

parte da convenção de arbitragem (“terceiro imperfeito”); e (ii) a do litisconsorte preterido 

que é, ademais, estranho à convenção de arbitragem (“terceiro absoluto”). 

                                                

537 O direito processual civil brasileiro desconhece a intervenção iussu iudicis. A figura, prevista no orde-
namento italiano (c.p.c. art. 107), cuja redação fora reproduzida no art. 91 do CPC-39, não integra a legisla-
ção processual civil em vigor. A ela não corresponde a possibilidade de integração do litisconsorte necessário 
preterido (CPC art. 47, par.). Ver, nesse sentido, Moacyr Lôbo da Costa, A intervenção iussu iudicis no pro-
cesso civil brasileiro, p. 121 ss. (criticando, à luz do CPC-39, a interpretação então majoritária de que o cam-
po de aplicação do instituto seria a integração de litisconsorte necessário). Para uma proposta de incorporação 
contemporânea dos instituto no processo civil brasileiro, ver Heitor Sica, “Notas críticas ao sistema de plura-
lidade de partes no processo civil brasileiro,” RePro, vol. 200, p. 48–54 (2011) (partindo da premissa de que 
se deve buscar “meio de extrair da atividade processual o máximo de resultado possível,” mas ressalvando a 
recusa de ambas as partes como hipótese de inviabilidade da integração do terceiro). Embora compreensível a 
preocupação com uma amplicação do contraditório, parece difícil que, na prática, o juiz do processo tenha 
conhecimento de terceiros juridicamente interessados no processo, ressalva feita aos casos em que um sujeito 
seja mencionado nas próprias alegações das partes ou em documentos trazidos aos autos. É ainda questioná-
vel a própria premissa: o juiz, encarregado de resolver o conflito entre as partes, acabaria ampliando a disputa 
para abarcar um terceiro, contra quem as partes não formularam demanda e que não manifestou interesse em 
litigar. A economia processual dar-se-ia com relação a litígio futuro meramente eventual, sendo incerto se há 
mais benefícios do que custos na escolha. 

538 Nesse sentido, Hélio Tornaghi, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 1, p. 219 (1974); Cândi-
do Dinamarco, Instituições de direito processual civil, vol. 2, n. 577, p. 364–66 (6 ed., 2009) (rejeitando a 
convocação do litisconsorte necessário ativo, mas confinando a necessariedade aos casos em que, no plano 
do direito material, um dos colegitimados pode opor-se aos efeitos pretendidos pelos demais); Id., Litisonsór-
cio, p. 251 et seq. (2009). 

539 Marinoni & Mitidiero, Código de Processo Civil Comentado, comentário ao art. 47, n. 1 (6 ed. 2014). 
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3.2.1.2. Litisconsorte necessário preterido que é parte da convenção de arbitra-

gem (“terceiro imperfeito”) 

Havendo litisconsorte preterido que é parte da convenção de arbitragem (“terceiro 

imperfeito”), é de admitir-se tanto a sua intervenção voluntária quanto sua intervenção 

provocada.540 Os árbitros podem invocar o defeito até mesmo de ofício, cabendo então às 

partes incitarem o terceiro a intervir. 

Como parte na convenção, o litisconsorte preterido não pode evitar a jurisdição dos 

árbitros. Desse modo, sendo convocado a intervir, será atingido pelos efeitos da sentença, 

quer participe efetivamente ou não do processo.541 Por outro lado, as partes originárias não 

podem recusar a sua intervenção voluntária, pois se trata de mero “terceiro imperfeito,” 

que titulariza, nessa medida, as posições jurídicas ativas surgidas da convenção de arbitra-

gem. (Há outras razões, ainda, que aconselham a admissão irrestrita da intervenção volun-

tária do litisconsorte preterido, até mesmo quando ele não é signatário da cláusula com-

promissória, como será visto adiante.) Integra-se, em ambas as hipóteses, o contraditório 

no processo, que pode desenvolver-se, então, de modo normal e concluir-se com uma deci-

são de mérito. 

3.2.1.3. Litisconsorte necessário preterido estranho à convenção de arbitragem 

(“terceiro absoluto”) 

A situação muda quando o litisconsorte preterido é sujeito estranho à convenção de 

arbitragem (“terceiro absoluto”): não tendo consentido com o juízo arbitral, ele não poderá 

ser obrigado a participar do processo. Exclui-se qualquer hipótese de sua intervenção coa-

ta. A arbitragem, em tais casos, é inidônea para atingir seu fim último—a solução da con-

trovérsia. Por isso, recusando-se o terceiro a aderir à convenção e processo arbitral inter 

alios, não resta outra opção aos árbitros que não proferir uma sentença terminativa por de-

                                                

540 A iniciativa de notificação do terceiro dar-se-á sempre por iniciativa da parte interessada, ainda que o 
tribunal, percebendo o defeito de ofício, comunique que, sem a presença do litisconsorte preterido, será for-
çado a proferir sentença terminativa. 

541 Laura Salvaneschi, “Commentario allo art. 816-quater c.p.c. (Pluralità di parti),” in L’arbitrato, p. 26 
(Carpi org., 2 ed. 2007). 
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feito de legitimação (CPC arts. 47, par. e 267, VI, por analogia).542 Como solução drástica, 

no entanto, a extinção anômala só se justifica como ultima ratio; sendo possível “modular” 

a tutela jurisdicional de modo a excluir efeitos perante o terceiro e a obrigatoriedade de sua 

participação, deve preferir-se essa via à decretação da improcedibilidade da ação.543 

Verificando-se litisconsórcio necessário não atendido, a cláusula compromissória 

torna-se ineficaz quanto a esse litígio específico. A parte poderá valer-se então de demanda 

judicial, a ser proposta também em face do litisconsorte que se recusou a ingressar no pro-

cesso arbitral. Por coerência, não poderá o seu adversário invocar a convenção de arbitra-

gem como óbice ao julgamento de mérito (CPC art. 301, IX).544 

Deve admitir-se, todavia, a intervenção voluntária do litisconsorte necessário prete-

rido, mesmo contra ou independentemente da vontade de quaisquer das partes originárias 

do processo arbitral. Inexiste aqui problema de ausência de consentimento do ponto de vis-

ta do terceiro. Ao manifestar sua vontade no sentido de intervir, este adere à convenção de 

arbitragem, sujeitando-se, nessa medida, à jurisdição arbitral. O que se deve justificar, por-

tanto, é a razão pela qual se deve tolher às partes originárias a possibilidade de recusar o 

ingresso de pessoa estranha à convenção de arbitragem no processo arbitral. Deve abonar-

se, em outras palavras, o poder de intervir conferido ao litisconsorte preterido e a respecti-

va sujeição das partes àquele poder. 

Como já visto, a causa final da arbitragem é a resolução de um litígio. Sem que se 

possa atingir tal objetivo, a convenção de arbitragem perde a sua razão de ser. Se as obri-

gações em geral são hoje vistas como um processo, uma totalidade polarizada pelo fim do 

adimplemento e pela cooperação,545 com maior razão a convenção de arbitragem—que dá 

lugar, efetiva e verdadeiramente, a um processo—só pode ser interpretada e integrada tele-

ologicamente. Deve favorecer-se assim o atingimento do escopo da arbitragem, aceitando-

                                                

542 No mesmo sentido, ver Carlos A. Carmona, Arbitragem e processo, p. 304–05 (3 ed. 2009); Laura Sal-
vaneschi, “Commentario allo art. 816-quater c.p.c. (Pluralità di parti),” in L’arbitrato, p. 247 (Carpi org., 2 
ed. 2007). 

543 Essa é a inclinação das cortes norte-americanas, que estão autorizadas e buscam shape the relief para 
evitar que a decisão projete efeitos contrários ao terceiro. Mary Kay Kane, Civil Procedure in a Nutshell, 
p. 120–121 (7 ed. 2013). 

544 E. Fazzalari, “Le difese del terzo rispetto al lodo rituale,” Riv. arb., 1992, 613 ss., p. 622. 
545 Por todos, ver a monografia clássica de Clóvis do Couto e Silva, A obrigação como processo, esp. 

p. 17–22 (reimp. 2006, ed. orig.1964). 
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se soluções que permitam integrar o contraditório para evitar que o defeito de legitimação 

conduza à extinção anômala do processo arbitral, sem exame do objeto do litígio. 

Daí, a meu ver, a necessidade de reconhecer que as partes não podem recusar o in-

gresso voluntário do litisconsorte preterido, pois, sem ele, a convenção de arbitragem não 

pode atingir o seu fim.546 A causa final impõe às partes o dever contratual de cooperarem 

sujeitando-se à adesão do terceiro, podendo visualizar-se a convenção de arbitragem, em 

tais casos, como necessariamente “aberta.” Não por acaso, a doutrina destaca que o efeito 

positivo da cláusula compromissória consiste na obrigação de arbitrar de boa-fé (arbitrate 

in good faith).547 A abertura da convenção de arbitragem vai repercutir-se necessariamente 

sobre o processo arbitral—no qual o litisconsorte preterido, querendo, poderá ingressar. A 

solução, que deve ser adotada no silêncio de nossa lei de arbitragem, é regulada de forma 

expressa no direito italiano, que trata como “sempre admissível[l] ... a intervenção do litis-

consorte necessário” (c.p.c. art. 816-quinquies, comma 2). 

A intervenção do litisconsorte necessário preterido tutela, no fundo, o próprio inte-

resse contratual das partes, tal como concretizado na convenção de arbitragem. Por essa ra-

zão, é vedado aos contraentes manifestar recusa ao ingresso do terceiro quando já iniciado 

o processo. Semelhante postura impediria o atingimento do fim negocial, configuraria ato 

contraditório (e desleal) e violaria o princípio da boa-fé objetiva—que atua, aqui, para in-

tegrar os termos da própria convenção de arbitragem.548 O mesmo raciocínio vale para os 

                                                

546 No mesmo sentido, já G. Ruffini, “L'intervento nel giudizio arbitrale,” Riv. arb., 1995, 647 ss., p. 649. 
547 Gary Born, International Arbitration: Law and Practice, § 2.07, p. 59 (2012) (destacando que esta obri-

gação é “a sui generis one—requiring parties . . . to cooperate together, in good faith, in an adjudicatory pro-
cedure”); ver, ainda, Cassazione civile , sez. I, 25 maggio 2007 , n. 12321 (reconhecendo o dever de coopera-
ção entre os contraentes na arbitragem, como decorrência da boa-fé objetiva, embora em situação diversa: na 
nomeação dos árbitros, para dar cumprimento a cláusulas compromissórias inseridas em contratos coligados). 

548 É desnecessário, a meu ver, recorrer à noção de solidariedade social ou função social dos contratos para 
justificar a conclusão do texto, tal como propugna, em parte, Pedro A. Batista Martins, “Arbitragem e inter-
venção voluntária de terceiros: uma proposta,” Rev. de Arbitragem e Mediação, 2012, vol. 33, 45 ss., p. 261 
et seq.. A intervenção de terceiros, contra ou independentemente da vontade das partes, justifica-se seja por-
que o terceiro deve dispor de um meio preventivo de tutela dos seus direitos (individuais), seja porque seu 
ingresso é necessário para dar cumprimento ao próprio programa contratual das partes—como no caso do li-
tisconsorte necessário preterido. Fora daí, inexiste razão para limitar a liberdade contratual, pedra angular do 
direito das obrigações e de um Estado de Direito, com recurso a noções vagas (e potencialmente autoritárias) 
como a de função social. Sobre a relação entre liberdade contratual e função social dos contratos, ver Cristia-
no Zanetti, Direito contratual contemporâneo: a liberdade contratual e sua fragmentação, p. 199–200 
(2008) (“Por mais importante que seja, o princípio da função social não substitui o da liberdade”). 
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árbitros, que, tendo aceito o encargo de resolver a disputa, tem de admitir o ingresso do li-

tisconsorte necessário, sob pena de tornar-se inútil a sua atividade.549 

Ademais, como é una e única a ação que está à base do litisconsórcio necessário-

unitário, inexiste ampliação do objeto do litígio em detrimento do encargo previamente as-

sumido. Por fim, a unicidade significa que o terceiro, embora alheio à cláusula compromis-

sória, situa-se ao centro do litígio, o que afasta eventual alegação de que as partes primiti-

vas seriam obrigadas, contra suas expectativas contratuais, a litigar com um “estranho.”  

3.2.1.4. Constituição do Tribunal Arbitral Diante do Ingresso do Litisconsorte 

Na maioria dos casos, a intervenção do litisconsorte necessário preterido, justamen-

te porque excluído da estrutura inicial do processo, dar-se-á em momento ulterior à consti-

tuição do tribunal arbitral. Deve indagar-se, nessa medida, se existe ofensa ao seu direito 

de participação paritária na constituição do tribunal arbitral. Trata-se, como já se viu, de 

exigência ligada às garantias do devido processo legal e da paridade de armas. As soluções 

variam, aqui, segundo o caráter da intervenção (voluntária ou provocada—esta última mo-

dalidade, como já visto, aplicável apenas ao terceiro signatário da cláusula), o modo de 

nomeação dos árbitros previsto na convenção de arbitragem e o momento em que ocorre o 

ingresso do terceiro. 

a) Tratando-se de litisconsorte que é parte da cláusula compromissória (“terceiro 

imperfeito”), deve ser-lhe assegurada a oportunidade de participar na constituição do tribu-

nal arbitral, ao menos quando a sua intervenção for provocada ou der-se em momento ante-

rior à aceitação pelos árbitros. Aplicam-se, então, as regras usuais (partindo-se da hipótese 

típica em que o colegiado é composto por três membros): formando as partes um único 

centro de interesses, devem nomear o árbitro em conjunto; existindo possível conflito e não 

se alcançando consenso entre elas, todos os árbitros devem ser nomeados pela instituição. 

O problema não surgirá se a escolha prévia dos árbitros tiver sido feita, de acordo com 

cláusula compromissória plurilateral, por autoridade nomeadora. Nesse caso, o terceiro só 

poderá opor-se aos árbitros—escolhidos de acordo com o mecanismo contratualmente pre-

                                                

549 Marco Gradi, “L’intervento dei terzi nel processo arbitrale secondo il diritto italiano,” in A intervenção 
de terceiros no procedimento arbitral voluntário nos direitos português e italiano, p. 54–55 (Costa e Silva & 
Gradi eds., 2009). 
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visto e sem interferência das partes primitivas—, se houver fato independente apto a criar 

situação de impedimento ou suspeição. 

A intervenção do litisconsorte preterido estranho à convenção de arbitragem (“ter-

ceiro absoluto”) só pode ser, como já visto, voluntária. Desse modo, ao optar por exercer o 

seu poder de intervir, ele escolhe aderir ao processo e ao tribunal arbitral porventura já 

constituído pelas partes originárias.550 A vontade do terceiro confirma e agrega-se à vontade 

das partes. Estas não terão, em tal caso, qualquer razão para apresentar oposição à inter-

venção do terceiro—pois, com a simples adesão deste, inexiste alteração do tribunal ou 

qualquer ruptura do consenso primitivo.551 A ressalva de praxe a ser feita é a seguinte: se o 

ingresso superveniente do terceiro der origem a uma situação de impedimento ou suspeição 

de algum dos árbitros, o fato é relevante e pode levar à substituição do julgador. 

Por outro lado, acaso não queira sujeitar-se ao tribunal escolhido, o litisconsorte 

preterido pode simplesmente permanecer estranho à arbitragem. Em tal caso, pode tomar a 

iniciativa de propor demanda judicial à luz de todos os envolvidos ou simplesmente aguar-

dar que uma das partes eventualmente o faça. Seja como for, a sentença arbitral inter alios 

não o atingirá, excetuada a possibilidade de que ele venha a beneficiar-se do julgado, hipó-

tese em que, ausente prejuízo, não há porque reputar a sentença inválida ou ineficaz.552 

                                                

550 Contra, entendendo que, em tal caso, deve ser assegurada de qualquer maneira ao litisconsorte preterido 
a possibilidade de participar da nomeação do tribunal arbitral (ou, alternativamente, a indicação dos árbitros 
por autoridade nomeadora), Laura Salvaneschi, “Commentario allo art. 816-quater c.p.c. (Pluralità di parti),” 
in L’arbitrato, p. 248 (Carpi org., 2 ed. 2007). A solução não me parece, todavia, justificável, tendo em vista 
que o litisconsorte necessário preterido não tem o ônus de intervir. Permanecendo fora do processo, e não 
sendo parte da convenção de arbitragem, ele não é atingido pelos efeitos da sentença, consoante reconhece a 
própria A. Id., p. 247 (“il litisconsorte non compromittente sarà libero di non partecipare all’arbitrato senza 
che, comunque, il lodo possa esplicare gli effetti ... nei suoi confronti”). Inexiste, assim, razão para sobrepor 
o interesse do terceiro à autonomia privada das partes nesse ponto, ainda que se justifique a admissão irrestri-
ta de sua intervenção voluntária (como uma escolhe livre, mas sem o poder de alterar a composição do tribu-
nal e fazer retroceder a marcha do processo). 

551 Contra, por maioria, B.C. s.p.a. v. V.R. s.g.r., Collegio Arbitrale di Milano, 7 febbraio 2011 (lodo), Pres. 
Alpa — Arbitri Inzitari, De Nova (opinione dissenziente), in Giustizia Civile, 2012, fasc. 11–12, 2857 ss. 
(decidindo equivocadamente que a parte originária poderia opor-se eficazmente à adesão do terceiro ao tribu-
nal arbitral já constituído por faltar, então, unanimidade na indicação dos árbitros). A decisão foi objeto de 
duras e acertadas críticas. Ver, em nota ao laudo arbitral, Marco Gradi, “Adesione del litisconsorte necessario 
pretermesso al collegio arbitrale già costituito e dissenso di uno dei litisconsorti originari: uno «strano caso» 
di improcedibilità dell’arbitrato,” Giustizia civile, 2012, fasc. 11–12, 2857 ss., p. 2863 et seq.. 

552 Remeto o leitor ao que já se disse em Paulo Henrique Lucon & Guilherme Recena Costa, “O processo 
de perda do mandato eletivo em razão de desfiliação sem justa causa: a infidelidade partidária à luz Res. 
22.610/TSE,” in Temas atuais de direito eleitoral: estudos em homenagem ao Ministro José Augusto Delga-
do, n. 6.1, p. 92-95 (Daniel Castro Gomes da Costa org. 2009) (“caso a sentença proferida sem o reconheci-
mento do vício de legitimidade (vale dizer: sem a integração dos litisconsortes necessários, nos moldes do 
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Nada impede, todavia, que o litisconsorte preterido requeira o seu ingresso no pro-

cesso arbitral sob a condição de que seja constituído um novo tribunal arbitral, assegurada 

então a sua participação ou a escolha dos árbitros por uma autoridade nomeadora. Em tal 

caso, cabe às partes originárias decidir: (i) se aceitam a “proposta condicional” de forma-

ção do tribunal por meio diverso; (ii) se preferem prosseguir na arbitragem sem a integra-

ção do terceiro, correndo o risco, então, de ver o processo extinto sem julgamento do méri-

to; ou, ainda, (iii) se preferem abandonar o processo arbitral e recorrer à via judiciária. 

Optando pela primeira alternativa, a condição para que se realize a intervenção realiza-se e 

esta torna-se eficaz. Ocorre verdadeira novação da convenção de arbitragem, devendo pro-

ceder-se então à instauração de um novo processo presidido por um novo tribunal arbi-

tral.553 Os árbitros do tribunal substituído terão direito à remuneração proporcional à ativi-

dade desempenhada até aquele momento; os novos árbitros conduzirão o processo e 

proferirão, atendidos os demais pressupostos, sentença de mérito.  

3.2.2. Admissibilidade do Ingresso como Assistente Simples do Terceiro Sujei-

to aos Efeitos Reflexos da Sentença Arbitral 

3.2.2.1. Nota introdutória 

Já se viu que alguns terceiros, titulares de situações substantivas que estão ligadas à 

relação jurídica principal por um nexo de prejudicilidade-dependência permanente, são 

atingidos pelos efeitos reflexos da sentença inter alios. Tais terceiros estão obrigados a re-

conhecer não apenas a existência da sentença arbitral (como um simples fato), mas a res-

peitar a própria regra nela formulada, pois é ineliminável a influência, no próprio plano do 

direito material, de um ato de disposição realizado pela parte sobre a situação dependen-

te.554 

                                                                                                                                              

que preconiza o art. 47, parágrafo único, CPC) venha a beneficiar o litisconsorte (potencial) preterido, não há 
motivo para considerá-la nula (e ineficaz). A sentença, em tais casos, é utiliter data, não se mostrando razoá-
vel aplicar cegamente a regra, em detrimento de sua própria finalidade, qual seja, a de proteger a esfera jurí-
dica daquele que não participou do contraditório. Em tais casos, aproveitando a decisão ao terceiro, não há 
porque tê-la por ineficaz, postura que só prestigiaria a contraparte, que já teve oportunizado o amplo exercí-
cio das posições processuais subjetivas inerentes ao contraditório ao longo do iter procedimental”). 

553 Eventuais efeitos ligados à propositura da demanda (e.g. interrupção da prescrição, litispendência) de-
vem, contudo, ser preservados. 

554 Ver, supra, tópico 3.1. 
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A fim de resguardar-se contra o resultado desfavorável do processo, permite-se ao 

terceiro com interesse jurídico ingressar na causa como assistente simples da parte cuja vi-

tória lhe interessa (CPC art. 50).555 Titular apenas de uma situação conexa à relação discu-

tida em juízo, o assistente simples não é parte, pois não pede no processo e nada é pedido 

contra ele. Seu ingresso não amplia o objeto do litígio, que permanece inalterado. 

O ingresso do assistente tem dupla finalidade: coadjuvar o assistido e fiscalizar a 

conduta das partes em juízo (para evitar conluio ou desídia), objetivos que devem ser har-

monizados.556 Daí que, estando sujeito aos atos negociais do assistido, o assistente não pode 

contrariar a manifestação de vontade do assistido, ainda que possa suprir omissões deste 

(CPC art. 53).557 A função de fiscalização é confirmada pelo mecanismo alternativo que é 

concedido ao terceiro (que poderia ter sido assistente) para tutelar seu direito, por via mais 

estreita e de cunho repressivo: ele poderá impugnar a sentença inter alios que resultou do 

dolo ou colusão entre as partes, figura que, no direito italiano, é denominada opposizione 

di terzo revocatoria (c.p.c. art. 404, 2º comma; entre nós, pela via da ação rescisória: CPC 

arts. 485, III e 487, II). 

Justamente por não integrar o objeto do litígio, a situação do assistente não é dire-

tamente decidida pela sentença, ainda que ele possa vir a ser atingido, a depender do nexo 

específico que liga a sua situação à relação jurídica das partes, por efeitos reflexos. Por is-

so, o assistente não fica sujeito à coisa julgada (que está restrita ao dispositivo da senten-

ça): afinal, a res in judicium deducta que, com a sentença, torna-se res judicata, não é sua. 

O assistente fica impedido, no entanto, de rediscutir os fundamentos da decisão, referidos 

pelo direito brasileiro como a “justiça da decisão” (CPC art. 55, com a ressalva, nos inci-

sos, da exceptio male gesti processus). É a solução dada às questões, com efeito, e não o 

dispositivo da sentença em si, que lhe interessa. É coerente, portanto, que ele fique vincu-

                                                

555 São equivalentes no direito comparado: Alemanha (ZPO § 66: Nebenintervention), Itália (c.p.c. art. 105, 
II: intervento adesivo), França (NCPC art. 330: intervention accessoire); Suíça (CPC art. 74: intervention ac-
cessoire). 

556 Ovídio Baptista da Silva, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 1, p. 257–58 (2 ed. 2005); Ma-
rinoni & Mitidiero, Código de Processo Civil Comentado, comentário ao art. 50, n. 1 (6 ed. 2014). 

557 Fredie Didier, “Poderes do assistente simples no novo Código de Processo Civil: notas aos arts. 121 e 
122 do projeto, na versão da Câmara dos Deputados,” disponível em: https://ufba.academia.edu/FredieDidier 
(diferenciando a revelia, enquanto um ato-fato do assistido, de negócios jurídicos processuais: no primeiro 
caso, o assistente pode suprir a omissão; no segundo, diante de manifestação de vontade do assistido, eventu-
al conduta contrária do assistente é proibida). 
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lado aos fundamentos, fáticos e jurídicos, da sentença que decide relação alheia. Trata-se 

do chamado efeito de intervenção (ver, na lei alemã, ZPO § 68: Wirkung der Nebeninter-

vention ou Interventionswirkung, vinculação que se assemelha, no seu alcance objetivo, à 

noção norte-americana de collateral estoppel).558 

O exemplos clássicos, repetidos em sala de aula, de assistência simples, são o do 

sublocatário diante da ação contra o locatário559 e o do tabelião à luz da ação para anulação 

de escritura pública por defeito de forma. No primeiro caso, finda a locação, extinguir-se-á 

também a sublocação enquanto contrato dependente. No segundo caso, o interesse do tabe-

lião circunscreve-se à possibilidade de ajuizamento contra ele, em momento ulterior, de 

ação indenizatória. Os dois exemplos retratam diferenças importantes quanto à posição do 

terceiro juridicamente interessado (e à natureza de seu “interesse jurídico”). Tais diferenças 

devem repercutir, a meu ver, na juízo quanto à admissibilidade de seu ingresso no processo 

arbitral. 

Enquanto o sublocatário está legitimado	  a intervir como assistente porquanto ex-

posto à eficácia reflexa da sentença, o tabelião legitima-se a intervir por outras razões. Ele 
                                                

558 Stürner & Murray, German Civil Justice, p. 207, nota 75 (2004) (traçando o paralelo com a issue pre-
clusion). 

559 A situação do sublocatário não é, ao contrário do que foi sustentado em ensaio recente (ver Heitor Sica, 
“Notas críticas ao sistema de pluralidade de partes no processo civil brasileiro,” Revista de Processo, 2011, v. 
200, 13 ss., p. 37–40), hipótese de litisconsórcio necessário. 

Primeiro, porque a omissão do sublocatário não torna a sentença inutiliter data: como se viu, eventual sen-
tença de procedência é inteiramente eficaz com relação ao locatário, que fica impedido de rediscuti-la, e, 
ademais, concede vantagem processual ao locador diante do próprio sublocatário, franqueando o subsequente 
despejo liminar (art. 59, § 1˚ da lei 8245/91). A sentença é portanto eficaz, ainda que a sua força executiva 
dependa de nova iniciativa voltada exclusivamente contra o sublocatário (mas não também contra o locatário, 
o que novamente desmente a obrigatoriedade da presença conjunta dos supostos litisconsortes no processo). 
O regime é assim nitidamente diverso dos casos de verdadeiro litisconsórcio necessário, em que a sentença 
não prejudica o litisconsorte preterido e sequer vincula aquele que foi efetivamente parte no processo e per-
deu. Atribuir o rótulo de litisconsorte necessário à situação seria portanto pouco útil, pois um único termo de-
signaria hipóteses com consequências normativas inteiramente diversas. 

Segundo, porque o regime de notificação da lide é aplicável somente ao sublocatário legítimo, e não ao 
sublocatário ilegítimo. A acolher-se a tese em análise, portanto, teríamos de considerar aquele como litiscon-
sorte, ao passo que este continuaria a ser mero assistente simples. Se assim fosse, os poderes processuais 
exercidos por um e outro, quando interviessem no processo inter alios, seriam diversos, o que não se coaduna 
com a própria natureza dependente da situação substancial do sublocatário tout court. Este— legítimo ou ile-
gítimo, pouco importa—está sempre sujeito aos atos de disposição realizados pelo locatário-sublocador, dian-
te do nexo de prejudicialidade-dependência permanente entre as situações. Não há justificativa, portanto, para 
que o sublocatário tenha os mesmos poderes que o locatário no processo (conclusão a que se chegaria se fos-
sem eles litisconsortes), podendo inclusive contrariar, por exemplo, eventual renúncia ou transação, o que ig-
noraria, no ponto, o disposto no CPC art. 53. Haveria uma inversão inaceitável: o processo conferiria direitos 
ao sublocatário e imporia obrigações ao locador que o próprio direito material desconhece, renunciando à sua 
função instrumental. 
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não está sujeito a quaisquer efeitos reflexos, pois sua situação substancial está ligada ao 

objeto litigioso apenas por um nexo instantâneo. Basta constatar que, ainda que permaneça 

estranho ao processo entre as partes, ele poderá rediscutir, em eventual ação indenizatória 

que lhe seja movida pela parte sucumbente, a validade da escritura pública (enquanto pres-

suposto de sua própria responsabilidade). Sua situação não está sujeita ao ato de disposição 

da parte (que não pode criar unilateralmente a sua obrigação de indenizar) nem vinculada, 

portanto, à sentença proferida inter alios. Nesse caso, o interesse jurídico está puramente 

em obter uma sentença favorável à parte assistida—buscando coadjuvar a parte para ante-

cipar, assim, possível julgamento que lhe beneficie. “Para ele a intervenção é uma defesa 

concorrente. Mesmo que não intervenha, pode defender-se sem limite no sucessivo proces-

so, que tem por objeto a sua situação substancial.”560 Optando por ingressar, escolha que 

dependerá de considerações de cunho estratégico, o tabelião fica, porém, vinculado à sen-

tença, correndo o risco de sofrer os efeitos de eventual sentença desfavorável ao assisti-

do—sentença essa que, de outra maneira, não o atingiria. 

Podem ser vislumbrados, ainda, outros exemplos que esclarecem a distinção entre 

os dois tipos de situação legitimante para ingressar como assistente. (i) O fiador que in-

gressa como assistente do devedor principal não seria, de outro modo, afetado pela senten-

ça que reconhece a dívida. Opta por ingressar por julgar que, fazendo-o, pode ajudar de 

maneira efetiva o devedor principal e obter, desde logo, a declaração de inexistência da dí-

vida. (ii) O subempreiteiro que, diante de ação condenatória movida contra o empreiteiro, 

ingressa como seu assistente, poderia rediscutir, ex novo, a matéria concernente à existên-

cia de defeito na obra em eventual demanda regressiva autônoma. Tal qual o fiador, tem 

interesse em antecipar eventual julgado favorável; poderia, no entanto, aguardar para de-

fender-se em processo distinto. (iii) Contraste-se com o exemplo anterior a situação em que 

o mesmo subempreiteiro se vê, agora, diante de demanda movida pelo dono da obra visan-
                                                

560 F. P. Luiso, Diritto processuale civile, vol. 1, n. 35.16, p. 326 (7 ed. 2013). Segundo o A., ainda: (“chi 
sarà vincolato all’emananda sentenza ha interesse ad intervenire per evitare il pregiudizio costituito da una 
sentenza sfavorevole alla parte adiuvata; invece, chi non è vincolato all’emananda sentenza ha interesse ad 
intervenire per cercare de ottenere una sentenza favorevole alla parte adiuvata, e acquisire così un vantaggio 
riflesso.” Id., n. 35.13, p. 323. Também nesse sentido, Comoglio, Ferri & Taruffo, Lezioni sul processo civi-
le, vol. 1, p. 354 (5 ed. 2011) (destacando que o terceiro pode intervir como assistente quando: (a) a declara-
ção da sentença inter alios afete a fattispecie constitutiva de seu direito, que é derivado (e.g. sublocador); (b) 
tiver outro interesse tutelável) Somente quanto ao terceiro que não está sujeito aos efeitos da sentença é exa-
ta, portanto, a afirmação segundo a qual o assistente visa a “evitar o precedente desfavorável, [ainda que pos-
sa] sempre ... defender seus próprios interesses depois, seja exercendo o direito de ação ou defendendo-se; e 
sempre sem o vínculo da coisa julgada” (Cândido Dinamarco, Instituições de direito processual civil, vol. 2, 
n. 597, p. 396 (6 ed., 2009)). 
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do à resolução do contrato de empreitada: em tal caso, diferentemente da ação condenató-

ria movida contra o empreiteiro, há inequívoco nexo de dependência permanente, pois a 

subempreitada está sujeita à sentença que resolva o contrato principal de empreitada, quer 

ingresse ou não como assistente o subempreiteiro (tal qual estaria sujeito ao ato de disposi-

ção realizado pela parte: e.g. um distrato entre dono da obra e empreiteiro). 

3.2.2.2. A assistência na arbitragem: possibilidade de ingresso do terceiro atingi-

do pelos efeitos reflexos da sentença e do signatário da convenção arbitral 

Fixadas as premissas no tópico anterior, cabe agora analisar especificamente o pro-

blema da admissibilidade do terceiro, como assistente simples, na arbitragem. 

Cabe relembrar que, no direito italiano, o intervento adesivo é sempre admitido no 

processo arbitral (c.p.c. art. 816-quinquies), solução que visa a garantir, ao terceiro, um 

grau de proteção equivalente ao que teria acaso as partes estivessem litigando perante o ju-

ízo estatal. 561 Adianto, desde logo, minha parcial concordância com o sistema italiano; a ele 

deve ser feito, no entanto, a meu ver, um pequeno reparo: deve excluir-se a assistência do 

terceiro que, cumulativamente, (i) seja um não-signatário e, ademais, (ii) não esteja sujeito 

aos efeitos reflexos de eventual sentença arbitral desfavorável ao assistido. É o que passo a 

justificar. 

A dicotomia entre terceiro signatário (“terceiro imperfeito”) e terceiro não-

signatário (“terceiro absoluto”) é, mais uma vez, relevante: o signatário que não tenha sido 

incluído no processo, acaso tenha interesse jurídico no desfecho da causa, poderá ingressar 

a qualquer momento como assistente simples de um dos co-contratantes. Pouco importa se 

ele está sujeito inexoravelmente aos efeitos reflexos de eventual sentença desfavorável ou, 

ao invés, se ingressa simplesmente para buscar obter, coadjuvando o assistido, uma senten-

ça favorável. Enquanto parte da convenção de arbitragem, o terceiro signatário é titular das 

posições jurídicas ativas que dela decorrem. Ademais, os interesses das partes originárias 

não são afetados de forma relevante, de modo que não representam obstáculo à interven-

                                                

561 Algo nesse sentido, na doutrina francesa, fazendo referência à literatura italiana, ver Alexis Mourre, 
“L'intervention des tiers à l'arbitrage,” Revista Brasileira de Arbitragem, 2007, vol. 16, § 35, p. 92–93, §§ 
41–43, p. 94–95 (aceitando a intervenção: (i) do terceiro “imperfeito” (i.e. signatário ou equiparado a tal) de 
forma principal ou acessória; e (ii) do terceiro “absoluto” (não-signatário), apenas de maneira acessória, 
quando este não puder tutelar sua posição por meio da oposição de terceiro). 
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ção. Primeiro, porque não há ampliação do objeto do litígio. O assistente, ademais, “recebe 

o processo no estado em que se encontra” (CPC art. 50, par.). Inexistem, assim, custos adi-

cionais significativos, atrasos ou tumulto da marcha do processo arbitral. Segundo, porque 

o terceiro signatário se encontra, por definição, dentro do programa contratual das partes, 

que não são supreeendidas, assim, pelo ingresso de um “estranho.” Preservam-se, em ou-

tras palavras, as suas expectativas contratuais, dando-se simplesmente cumprimento à cláu-

sula compromissória. 

Já quanto ao terceiro não-signatário, torna-se relevante distinguir o tipo específico 

de situação legitimante da assistência. Já se viu que, de um lado, legitima-se como assis-

tente o terceiro que está exposto, inexoravelmente, à eficácia reflexa de sentença desfavo-

rável ao assistido (e.g. sublocatário); de outro, também tem legitimação, ao menos no pro-

cesso estatal, o terceiro que não ficaria vinculado pela sentença inter alios mas que, por 

suas próprias razões de oportunidade e conveniência, resolve coadjuvar o assistido, sujei-

tando-se, assim, à justiça da decisão (e.g. fiador). Por óbvio, ambos os tipos de assistentes 

podem intervir mediante a concordância das partes, pois inexiste então obstáculo para o 

seu ingresso; o que se deve averiguar, novamente, é se existe um verdadeiro poder de in-

tervir conferido ao terceiro e a respectiva sujeição das partes àquele poder. 

A solução mais adequada para o problema consiste em: (i) admitir, ainda que contra 

a vontade das partes originárias, o ingresso do assistente (não-signatário) que é atingido pe-

los efeitos reflexos da sentença arbitral desfavorável; mas (ii) rejeitar, o do terceiro que in-

tervém por simples razões de conveniência e oportunidade. Trata-se, como se vê, de distin-

guo que não é feito pela legislação italiana (c.p.c. art. 816-quinquies). Costuma-se aludir ao 

fato de que tal intervenção não amplia o objeto litigioso em favor de sua admissão incondi-

cional naquele sistema.562 Há, no entanto, outros aspectos a considerar, sobretudo o de que, 

ao escolher a arbitragem, as partes tinham a expectativa contratual de resolver o litígio por 

meio de um mecanismo privado e, via de regra, confidencial. Embora o sujeito atingido pe-

los efeitos reflexos da sentença ostente um interesse que deve prevalecer diante das expec-

tativas das partes originárias (i.e. a necessidade de valer-se da intervenção para tutelar o 

                                                

562 Giovanni Verde, Lineamenti di diritto dell’arbitrato, p. 119 (3 ed. 2010). 
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seu direito), o mesmo não pode ser dito quanto ao assistente a quem nenhum prejuízo ad-

viria se quedasse inerte.563 

Já se disse, convindo repetir a lição, que “a regra que deveria presidir a outorga aos 

terceiros da legitimidade para intervir em processo alheio seria a que estabelecesse um jus-

to 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.”564 É es-

sa orientação que baliza e confirma o acerto das soluções aqui propostas. O terceiro atingi-

do inexoravelmente pelos efeitos reflexos da sentença ostenta prejuízo que o legitima a in-

tervir como assistente, ainda que contra a vontade das partes. A necessidade de tutela de 

seu direito prepondera sobre os interesses dos contraentes. Por outro lado, a balança pesa 

contra a intervenção do assistente que deseja ingressar por meras razões de conveniência e 

oportunidade: inexistindo prejuízo, deve prevalecer o interesse das partes, traduzido na ex-

pectativa contratual de que o litígio seja resolvido por meio de um processo privado. 

Ressalve-se, por fim, que, em qualquer das hipóteses discutidas, ingresso do assis-

tente não cria problemas no que toca à composição do tribunal arbitral. Como a parte (i.e. o 

assistido) pode dispor do próprio direito controvertido (CPC art. 53), sem que possa opor-

se o assistente simples, este não tem, a fortiori, direito de participar na indicação dos árbi-

tros. Reforça tal entendimento a previsão de que o assistente, cujo ingresso é admitido a 

qualquer tempo, “recebe o processo no estado em que se encontra” (CPC art. 50, par., parte 

final). Assim, enquanto modalidade de intervenção voluntária e acessória, a assistência não 

faz surgir o problema da ausência de consentimento do terceiro. Ao pleitear a intervenção 

como assistente, o terceiro “adere” à convenção de arbitragem inter alios, escolhe sujeitar-

se aos efeitos da intervenção (CPC art. 55) e aceita o tribunal arbitral já constituído. 

3.2.3. Admissibilidade da Assistência Litisconsorcial 

A figura denominada pelo Código de Processo Civil de “assistência litisconsorcial” 

(CPC art. 54) configura, na verdade, a intervenção voluntária no processo de um litiscon-

                                                

563 Algo nesse sentido, Elena Zucconi Galli Fonseca, La convenzione arbitrale rituale rispetto ai terzi 
p. 753 (2004) (defendendo que o critério para admitir-se a intervenção não é o seu caráter inovativo ou não 
(i.e. se ela amplia ou não o objeto litigioso); a intervenção “se justifica unicamente pelos efeitos da declara-
ção arbitral.”)  

564 Donaldo Armelin, Embargos de Terceiro, p. 26 (1981). 
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sorte.565 O terceiro que intervém como assistente litisconsorcial, ao contrário do assistente 

simples, é co-titular da relação jurídica discutida entre as partes originárias juízo. Deduz 

direito próprio, pois pede para si, aderindo à pretensão já formulada em juízo, e tem rela-

ção direta com o adversário. Poderia o assistente litisconsorcial ter sido, desde o início, li-

tisconsorte facultativo.566 Por isso, como aquele que poderia ter sido litisconsorte não passa 

a ser algo diverso porque ingressa ulteriormente na causa, já que o momento de ingresso de 

um sujeito no processo não é critério idôneo para determinar a qualidade em que participa, 

o assistente litisconsorcial é, repita-se, um litisconsorte. 

A posição jurídica do assistente litisconsorcial será diretamente afetada pela sen-

tença proferida entre o assistido e o adversário comum.567 Atinge-o a coisa julgada (CPC 

art. 467), portanto, e não o mero efeito de intervenção. Esta a conclusão que se extrai do 

direito alemão, de onde provém as figuras em exame. O efeito de intervenção está previsto 

no § 68 da ZPO (Wirkung der Nebenintervention), a que corresponde o nosso art. 55, CPC, 

                                                

565 Ovídio Baptista da Silva, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 1, p. 272 et seq. (2 ed. 2005); 
Hélio Tornaghi, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 1, p. 231–32 (1974); Marinoni & Mitidiero, 
Código de Processo Civil Comentado, comentário ao art. 54 (6 ed. 2014); Heitor Sica, “Notas críticas ao sis-
tema de pluralidade de partes no processo civil brasileiro,” Revista de Processo, 2011, v. 200, 13 ss., p. 33–
36. 

A posição é, porém, controvertida. Contra, por todos, Cândido Dinamarco, Instituições de direito proces-
sual civil, vol. 2, n. 560, p. 340 (6 ed., 2009). Essa posição (segundo a qual o assistente litisconsorcial não é 
litisconsorte) não parece resistir, porém, a uma análise apurada. Note-se, por exemplo, que embora correta a 
conclusão, é inconsistente com a premissa defendida a explicação de que o processo continuaria quando o as-
sistido viesse a dispor do objeto do litígio, tendo então como parte o antigo assistente litisconsorcial: Athos 
Gusmão Carneiro, Intervenção de Terceiros, § 18.6, p. 116 (6. ed 1994) (“a relação processual não se extin-
gue: o assistido, tendo desistido da ação, ou composto a lide com o seu adversário, retira-se do processo, e o 
assistente litisconsorcial irá sucedê-lo, na posição, já agora, de ‘parte principal,’ quer assumindo a titularida-
de da pretensão posta em juízo—se era assistente do autor—quer opondo-se à pretensão do autor—se era as-
sistente do réu.”). Ora, se o assistente litisconsorcial está legitimado a prosseguir, sozinho, no processo, é 
porque era e é, independentemente do assistido, parte—alguém que pede ou contra quem se pede providência 
jurisdicional. 

566 Afora os autores citados, em apoio ao texto, na nota precedente, ver, na jurisprudência: STJ, REsp 
26.845/RJ, Rel. MIN. SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/1994, 
DJ 05/12/1994, p. 33561 (“Cerifica-se a assistência litisconsorcial, também rotulada de qualificada, quando o 
direito em litígio, sendo também do assistente, dá a este legitimação para discuti-lo sozinho ou em litiscon-
sórcio com outros seus co-titulares. ou, ainda, quando esse direito está sendo discutido por um substituto pro-
cessual.”) 

567 G. Pugliese, “Giudicato,” in Enc.dir., vol.XVIII, 1969, 785 ss., nn. 30 e 32 (justificando a vinculação 
por considerar o co-titular da situação como uma parte substancial); entre nós, ver Cassio Scarpinella Bueno, 
Partes e terceiros no processo civil brasileiro, p. 161 et seq. (2 ed. 2006) (defendendo que o terceiro legiti-
mado a intervir como assistente litisconsorcial será atingido, de qualquer maneira, pela coisa julgada, por-
quanto é substituído pela parte originária). Havendo pluralidade de legitimados a impugnar um único ato, há 
litisconsórcio unitário (a exigir uma decisão única), ainda que facultativo, e a vinculação ocorre quer interve-
nha ou não o co-legitimado. Sobre o tema, que é sabidamente controverso, ver, infra, 3.2.3.2 (“Pluralidade de 
sujeitos legitimados a deduzir no processo a mesma situação substantiva”). 
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logo após o tratamento da assistência simples, mas antes do parágrafo que cuida da assis-

tência litisconsorcial (ZPO § 68: Streitgenössische Nebenintervention). A própria sistema-

tização revela, assim, que a vinculação à “justiça da decisão” só se aplica ao assistente 

simples; o asisstente litisconsorcial, enquanto litisconsorte, tem uma pretensão sua decidida 

e, assim, fica sujeito à coisa julgada.568 

Há dois exemplos significativos que justificam a assistência litisconsorcial na arbi-

tragem: a) a alienação da coisa ou direito litigioso; b) o grupo de casos em que há uma plu-

ralidade de sujeitos legitimados a deduzir no processo a mesma situação substantiva (e.g. 

demanda em que se discute a validade de deliberação societária).569 Registre-se que a mes-

ma solução (no sentido da admissibilidade irrestrita da assistência litisconsorcial) deve 

aplicar-se ao substituído processual tout court (e não somente ao adquirente da coisa litigi-

osa); mas, como a hipótese de legitimação extraordinária inicial é de difícil verificação na 

arbitragem, ela não receberá tratamento específico. 

3.2.3.1. Alienação da Coisa ou Direito Litigioso 

A alienação de direito litigioso ocorre quando, na pendência de um processo,570 uma 

das partes aliena o objeto da disputa (pedido mediato da ação) a um terceiro-adquirente 

(CPC art. 42). A figura tem por pressuposto um ato de direito material idôneo, em abstrato, 

a transferir determinado direito de uma das partes ao terceiro. Em razão da pendência do 

processo, todavia, a existência e o modo de ser da situação jurídica material—da qual de-

                                                

568 Ver, nesse sentido, Hélio Tornaghi, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 1, p. 235–36 (1974), 
(concluindo estar “mal situado o dispositivo do art. 55, e essa ubiquação conduz ao erro de supor que a regra 
nele contida se aplica ao assistente litisconsorcial”). Na jurisprudência, ver STJ, SEC 646/US, Rel. Ministro 
LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/11/2008, DJe 11/12/2008 (“2. O assistente litisconsorcial 
não é interveniente secundário e acessório, uma vez que a relação discutida entre o assistido e o seu adversá-
rio também lhe pertence. ... Não vigoram, nessa modalidade, as regras que impõem ao assistente uma posição 
subsidiária, como as dos art.s 53 e 55 do diploma processual. ... 3. O ingresso do sub-rogado no feito, de 
forma qualificada, como um verdadeiro litisconsorte, não é interditado, cuja atividade não se subordina à do 
assistido, porquanto a sentença homologanda interfere na relação jurídica que envolve o assistente e o adver-
sário do assistido...”). 

569 Comoglio, Ferri & Taruffo, Lezioni sul processo civile, vol. 1, p. 352–53 (5 ed. 2011); os autores que 
negam ao assistente litisconsorcial a qualidade de verdadeiro litisconsorte classificam tais casos como hipóte-
ses de intervenção litisconsorcial voluntária: Cândido Dinamarco, Instituições de direito processual civil, vol. 
2, n. 595, p. 389 (6 ed., 2009). 

570 Torna-se relevante definir o momento em que ocorre a litispendência com relação ao processo arbitral. 
A lei brasileira não define um critério com todas as letras, mas, à luz da previsão de que a arbitragem seja 
instituída pela simples manifestação de intenção pelo requerente à outra parte (LArb art. 6º), deve considerar-
se pendente a lide desde o momento em que recebida pelo requerido a declaração receptícia. 
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pendem a sua efetiva aquisição pelo terceiro-adquirente—são incertas ao tempo do ato de 

alienação.571 A sentença de mérito que venha a resolver a lide é que desfaz tal dúvida, pro-

jetando assim efeitos diretamente sobre a esfera de todos os envolvidos, incluído aí o ad-

quirente (CPC art. 42, § 3º).572 

A alienação da coisa ou direito litigioso não altera a legitimidade para a causa das 

partes originárias. Sem que consinta a parte contrária, não é dado ao adquirente ingressar 

no processo em lugar do alienante, com simultânea extromissão deste da causa (CPC art. 

42 § 1˚). Como já visto, tais disposições visam a preservar a estabilidade da instância, pro-

tegendo, assim, o direito da contraparte à tutela jurisdicional efetiva (ver, supra, 3.1.1.2.2 e 

3.1.4). 

O adquirente pode, todavia, intervir no processo como assistente litisconsorcial (re-

ctius: litisconsorte573) do alienante (CPC art. 42 § 2˚). 

O regime do Código de Processo Civil se aplica neste ponto à arbitragem, facultan-

do-se ao terceiro intervir, apesar da natureza privada do procedimento arbitral, mesmo con-

tra a vontade do adversário. Em primeiro lugar, porque, consoante já exposto, mediante a 

transferência da situação substancial subjacente, opera-se também a transmissão da cláusu-

la compromissória, o que autoriza o adquirente a exercer as posições jurídicas ativas que 

dela nascem (ver, supra, 2.3).574 Ainda que não fosse assim, estaria ele legitimado a intervir 

                                                

571 Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, Alienação da coisa litigiosa, p. 62 (1984); Ovídio Baptista da Silva, 
Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 1, p. 186–87 (2 ed. 2005) (destacando a “virtual litigiosida-
de” e, portanto, o “fator incerteza” que é inerente, em verdade, a todo o fenômeno jurídico processual). 

572 Sobre a fattispecie que está à base da sucessão no direito litigioso, ver Elio Fazzalari, Successione nel 
diritto controverso, in Enc. dir., XLIII, n. 2 (1990). Na visão do autor, o que é importa é a correspondência 
entre o objeto da sentença e o direito alienado, ou seja, a correlação entre os efeitos da sentença a ser proferi-
da e o direito objeto de alienação. Id., n. 6. 

573 Ovídio Baptista da Silva, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 1, p. 190–91 (2 ed. 2005); Ma-
rinoni & Mitidiero, Código de Processo Civil Comentado, comentário ao art. 42, n. 3 (6 ed. 2014) (“o adqui-
rente ou cessionário legitima-se a participar do processo como litisconsorte do alienante ou cedente”) (grifo 
meu). Para alguns autores, o adquirente é, desde logo, parte no próprio procedimento: ver Laura Salvaneschi, 
“Commentario allo art. 816-quinquies c.p.c. (Intervento di terzi e successione nel diritto controverso),” in 
L’arbitrato, p. 263–64. (Carpi org., 2 ed. 2007) (invocando a construção de De Marini para afirmar que há, 
na verdade, uma cisão do conceito de parte processual, que corresponde então a um “sujeito complexo” for-
mado pelo alienante e pelo adquirente). 

574 Ver, e.g., no direito inglês, Montedipe SpA v JTP-RO Jugotanker (The Jordan Nicolov) [1990] 2 Lloyd’s 
Rep 11, p. 15 (“Where the assignment is the assignment of the cause of action, it will, in the absence of some 
agreement to the contrary include as stated in s.136 all the remedies in respect of that cause of action. The 
relevant remedy is the right to arbitrate and obtain an arbitration award in respect of the cause of action. The 
assignee is bound by the arbitration clause in the sense that it cannot assert the assigned right without also ac-
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no processo inter alios, sem necessidade de invocar a convenção de arbitragem, simples-

mente para tutelar seu direito. Isso porque, independentemente de sua participação no pro-

cesso, a sentença arbitral e a coisa julgada atingirão diretamente a esfera do terceiro-

adquirente (CPC art. 42 § 3˚; LArb art. 31; ver, ainda, supra, 3.1.1.2.2). Ora, essa eficácia 

ultra partes só se legitima, à luz do princípio do contraditório, mediante a concessão de 

oportunidade ao terceiro para participar no processo.575 Daí ter o adquirente verdadeiro po-

der de intervir, que se sobrepõe às eventuais expectativas contratuais da parte adversária de 

arbitrar a disputa somente com o contraente primitivo. Ressalte-se que, como consequên-

cia, afora a intervenção como assistente litisconsorcial, o sucessor também terá legitimida-

de, uma vez findo o processo, para impugnar ou dar cumprimento à sentença arbitral.576 

Inexiste aqui, em princípio, problema relativo à constituição do tribunal arbitral, 

pois a cessão do direito litigioso ocorreu já com lide pendente. O adquirente pode intervir, 

mas deve receber o processo no estado em que se encontra, porquanto, com relação às fa-

ses anteriores, sequer tinha título ou interesse que legitimasse sua participação. Uma tutela 

mais ampla da posição processual do terceiro só se justificaria pela ilógica atribuição de 

efeitos retroativos à aquisição, o que não ocorre.577 Por outro lado, se a alienação é anterior 

à pendência da arbitragem, o terceiro-adquirente não está sujeito aos efeitos da sentença 

(ver, supra, 3.1.1.2.3), inexistindo razão para que intervenha no processo. 

                                                                                                                                              

cepting the obligation to arbitrate. Accordingly, it is clear both from the statute and from a consideration of 
the position of the assignee that the assignee has the benefit of the arbitration clause as well as of other provi-
sions of the contract.”) 

575 Nesse exato sentido, embora no contexto judicial, ver STJ, AgRg no REsp 1073588/MS, Rel. Ministro 
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 31/03/2014 (“o adquirente ou cessioná-
rio da coisa ou direito litigioso . . . pode atuar como assistente litisconsorcial justamente porque estará tam-
bém submetido à autoridade da decisão que for proferida entre as partes originárias (CPC, art. 42, §§ 2º e 
3º)”). 

576 Parece equivocado, por isso, julgado do Superior Tribunal de Justiça em que se entendeu que o cessio-
nário não estaria legitimado a requerer a homologação de sentença estrangeira: STJ, SEC .968/CH, Rel. Mi-
nistro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 30/06/2006, DJ 25/09/2006, p. 197 (“In casu, para 
que se possa verificar a legitimidade ativa da requerente, imprescindível é a análise do contrato de cessão 
firmado entre esta e a empresa vencedora da lide arbitral, o que é vedado em sede de homologação de senten-
ça estrangeira. Processo extinto sem julgamento do mérito, em razão da ausência de legitimidade ativa da re-
querente.”) 

577 F. P. Luiso, Principio del contraddittorio ed efficacia della sentenza verso terzi, p. 51–53 (1981). 
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3.2.3.2. Pluralidade de sujeitos legitimados a deduzir no processo a mesma situa-

ção substantiva 

Outro exemplo típico de assistência litisconsorcial é o do sócio que ingressa na 

causa em que outro sócio pretende invalidar deliberação societária, aderindo ao pedido e 

visando também à anulação. Acaso tenha interesse na permanência do ato colegial, por ou-

tro lado, o sócio pode ingressar como assistente simples da sociedade. Em resumo: o sócio 

que intervém para aderir à impugnação movida por outrem o faz na qualidade de litiscon-

sorte (assistente litisconsorcial, via adesiva litisconsortile), sujeito aos efeitos diretos do 

provimento, enquanto que o sócio que defende o ato é assistente simples (via adesiva de-

pendente), terceiro que sofreria os efeitos reflexos da sentença e coadjuva a parte justamen-

te no intuito de evitar a anulação. 578 (Quanto aos casos de assistência simples, ver, supra, 

3.2.2.) 

A sentença que decida impugnação a deliberação societária tem de ser necessaria-

mente única, vinculando a todos os sócios e a sociedade, independentemente do êxito (fa-

vorável ou desfavorável) da demanda.579 Daí a necessidade de reconhecer não somente a 

eficácia ultra partes da sentença, mas também de prever a reunião de impugnações (cone-

xas) para trato conjunto, o que pressupõe prazos decadenciais exíguos para a impugna-

ção,580 bem como a admissibilidade de intervenções voluntárias de terceiros. 

A exigência decorre da própria incindibilidade da relação jurídica de direito materi-

al, que exclui a possibilidade de haver duas situações jurídicas diversas a respeito do mes-

mo objeto, ainda que exista uma pluralidade de co-legitimados.581 A admitir-se que duas 

                                                

578 Carlos A. Carmona, Arbitragem e processo, p. 309 (3 ed. 2009); G. Ruffini, “L’intervento nel giudizio 
arbitrale,” Riv. arb., 1995, 647 ss., p. 668, nota 79. 

579 A impugnação de deliberação societária é utilizada aqui como protótipo da situação em exame, pois ela 
constitui o exemplo de maior importância prática na arbitragem. Deve ressalvar-se, no entanto, que sempre 
que se tratar de método colegial de deliberação (mesmo em grupos não dotados de personalidade jurídica), os 
efeitos da sentença (ultra partes) serão os mesmos. Nesse sentido, ver F. Carpi, L’efficacia “ultra partes” 
della sentenza civile, p. 148–49 (1974) (destacando o alargamento ultra partes da sentença e da coisa julgada 
como a nota comum das hipóteses em exame). 

580 Ver, nesse sentido, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França, “Lineamentos da reforma do direito so-
cietário italiano em matéria de invalidade das deliberações assembleares,” Revista de Direito Mercantil In-
dustrial, Econômico e Financeiro, 2004, vol. 134, 12 ss. 

581 A. Proto Pisani, Opposizione di terzo ordinaria, p. 160 (1965); G. Pugliese, “Giudicato,” in Enc.dir., 
vol.XVIII, 1969, 785 ss., n. 32; J. C. Barbosa Moreira, “Coisa julgada: extensão subjetiva. Litispendência. 
Ação de nulidade de patente,” Direito processual civil (ensaios e pareceres), 273 ss. (1971); Id., Litisconsór-
cio unitário, p. 143 et seq. (1972). François Perret, “I terzi e il lodo arbitrale.” Riv. arb., 2012, 799 ss., 
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sentenças sejam proferidas sobre um único objeto incindível, pode haver conflito prático 

insuperável, criando-se uma situação de instabilidade que é simplesmente incompatível 

com a certeza jurídica que está à base do instituto da coisa julgada e que é de importância 

superlativa no âmbito das relações societárias. Deve descartar-se por inadequada, portanto, 

a teoria de Liebman, segundo a qual a sentença que rejeite a demanda faria coisa julgada 

apenas entre as partes, podendo sua justiça ser rediscutida por sócios que permaneceram 

estranhos ao processo.582 

Ainda que concordes quanto ao resultado, as explicações teóricas oferecidas pela 

doutrina para a eficácia ultra partes da sentença (e da coisa julgada) variam. 

Para alguns, o sócio que impugna a deliberação societária atua como substituto 

processual, perseguindo o interesse social, alheio, em nome próprio. Ao fazê-lo, provoca 

um desvanecimento da legitimação (extraordinária) de agir dos demais co-legitimados (i.e. 

outros sócios dissidentes ou ausentes). Proposta a demanda por um dos acionistas, com 

efeito, os demais poderão apenas: (i) intervir voluntariamente no processo; ou, deixando de 

fazê-lo, (ii) opor-se à sentença alegando apenas e tão-somente que ela é o resultado de dolo 

ou colusão entre as partes (opposizione di terzo revocatoria do direito italiano; ação resci-

sória ex CPC art. 485, II no direito brasileiro). Qualquer que seja o desfecho—i.e., proce-

dente ou improcedente a demanda—, a sentença vincula a todos. Ela manifesta eficácia di-

reta diante da sociedade e produz efeitos para os co-legitimados extraordinários (tenham 

intervindo ou não) e todos os demais sócios (que porventura tivessem interesse na manu-

tenção da deliberação—tenham ou não ingressado como assistentes da sociedade).583 De 

modo semelhantes, alguns sustentam que o sócio tem “pura e simplesmente o poder de im-

                                                                                                                                              

p. 803–04 (aludindo também ao exemplo em que se anula, com efeito erga omnes, uma patente industrial); 
Ada Pellegrini Grinover, “Coisa julgada e terceiros,” Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil, 
2007, vol. 46, 41 ss.; Guilherme Setoguti Pereira, Impugnação de deliberações de assembleia das S/A (2013). 
Contra, reputando não vinculados os sócios que tenham interesse na higidez do ato anulado, J. R. Cruz e 
Tucci, Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, p. 250 et seq. (2006); Id., “Impug-
nação judicial da deliberação de assembléia societária e projeções da coisa julgada,” in Processo societário, 
461 ss. (Yarshell & Setoguti org., 2012). 

582 A. Proto Pisani, Opposizione di terzo ordinaria, p. 160–61 (1965) (apontando a contradição no pensa-
mento do autor citado, cuja teoria leva a um caso injustificado de coisa julgada secundum eventum litis). 

583 A exposição que segue retrata as ideias desenvolvidas por A. Proto Pisani, Opposizione di terzo ordina-
ria, p. 160–67, 173–75 (1965) (aproximando o fenômeno da legitimação disjuntiva de fattispecie publicísti-
cas de direito administrativo). 
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pugnar o ato, e portanto apenas a ação,”584 faltando-lhe legitimidade para defender, como 

legitimado ordinário, a deliberação societária. 

Outros entendem que o sócio (ausente ou dissidente) que impugna a deliberação 

deduz no processo um direito próprio, ainda que concorrente com o direito de outros mem-

bros do grupo; trata-se de hipótese de legitimação ordinária, e não de substituição proces-

sual. Os sócios seriam, por essa perspectiva, atingidos não por efeitos reflexos, mas pela 

eficácia direta da sentença. A teoria acolhe uma “via intermediária,” situada a meio cami-

nho entre o reconhecimento de um interesse social do grupo e um direito puramente indi-

vidual. Também segundo esta construção, no entanto, uma vez proposta a demanda, a legi-

timação dos demais sócios converte-se em legitimação para intervir. A sentença vincula a 

todos—seja na hipótese de anulação, seja diante de declaração de improcedência da de-

manda.585 

Seja qual for o fundamento teórico adotado, o que importa reter é que o terceiro, 

em tais casos, está sujeito aos efeitos da sentença. Deve assegurar-se-lhe, portanto, a possi-

bilidade de intervir no processo, ainda que contra a vontade (atual) das partes originárias. 

Inexiste aqui, na prática, problema de extensão da convenção de arbitragem, pois o terceiro 

que é co-legitimado a impugnar o ato é, via de regra, também signatário ou pessoa vincu-

lada à cláusula compromissória (terceiro “imperfeito”).586 Aliás, no âmbito dos conflitos 

societários, em que a cláusula compromissória estatutária vincula a todos os sócios, já se 

demonstrou ser um pressuposto de validade da cláusula que ela assegure adequadamente a 

intervenção de terceiros interessados na arbitragem, bem como a constituição paritária do 

tribunal arbitral (ver, supra, 2.5.4.2). 

                                                

584 F. P. Luiso, Principio del contraddittorio ed efficacia della sentenza verso terzi, p. 157 (1981). 
585 F. Carpi, L’efficacia “ultra partes” della sentenza civile, p. 149 ss. (1974) 
586 Na mesma linha, ver Carlos A. Carmona, Arbitragem e processo, p. 308–09 (3 ed. 2009) (“[S]e a arbi-

tragem for instaurada via cláusula compromissória inserida no contrato principal, o interveniente será parte 
do mesmo contrato e signatário da mesma cláusula ...; além disso, ocupará na relação jurídica de direito ma-
terial posição jurídica igual ou equivalente à da parte envolvida na arbitragem. Como negar-lhe, em tal cir-
cunstância, acesso ao processo arbitral?”) 
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3.2.4. Terceiro Titular de Direito Autônomo e Incompatível: Oposição Inter-

ventiva 

Como já visto, o terceiro titular de direito autônomo e incompatível não está sujeito 

aos efeitos da sentença proferida entre as partes. Se A e B discutem a titularidade de um di-

reito, a sentença—de procedência ou improcedência—proferida entre eles em nada afeta a 

pretensão de C à titularidade do direito sobre o mesmo bem. A explicação é simples: sendo 

o direito de C autônomo, ele não está inserido no objeto do litígio entre A e B; a sentença 

inter alios nada diz a respeito do direito de C, que, por isso mesmo, está livre para ajuizar 

ação própria em que pretenda ver reconhecido a situação substancial incompatível de que 

alega ser titular. Trata-se de terceiro indiferente à sentença, pois sua situação não depende 

da relação jurídica deduzida no processo.587 

Apesar da autonomia do seu direito, o sistema processual civil permite, por razões 

de economia, que o terceiro ajuíze ação interventiva contra as partes originárias do proces-

so (A e B). Diante da controvérsia pendente entre A e B, é do interesse de C que, mediante 

uma única iniciativa, possa ele ver reconhecido o seu direito diante de ambos os pretenden-

tes. Daí o instituto da oposição (CPC, arts. 56–61), que, embora classificado sob o rótulo 

das “intervenções de terceiro,” configura em verdade ação inteiramente autônoma proposta 

contra as partes originárias,588 colocadas em posição de litisconsórcio passivo. 

As características marcantes da figura—que encontra equivalente no intervento 

principale (c.p.c. art. 105, I),589 na Hauptintervention (ZPO §§ 64–65)590 e, ainda que em 

                                                

587 Francesco P. Luiso, Principio del contraddittorio ed efficacia della sentenza verso terzi, p. 33–34 (1981); 
antes, já E. Allorio, La cosa giudicata rispetto ai terzi, p. 54 et seq.. (reimp. 1992). 

588 Particularidade que leva alguns autores a excluir o opoente do horizonte conceitual dos terceiros inter-
venientes. Ver Donaldo Armelin, Embargos de Terceiro, p. 43 (1981) (definindo o terceiro interveniente co-
mo “todo aquele que, não sendo parte como tal insere-se no pólo passivo do processo alheio, por provocação 
da parte primitiva, quando isso não é imposto por lei como condição de higidez do processo, ou facultativa-
mente em qualquer dos pólos processuais sem exercer direito de ação, mas coadjuvando uma das partes,” 
conceituação que, consoante o próprio autor, “deixa de fora o opoente, que não intervem propriamente no 
processo principal, mas sim propõe nova ação contra as partes deste.”) 

589 c.p.c. art. 105, I: “Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto 
di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo 
medesimo” (grifei). O dispositivo prevê tanto o intervento principale (em que o terceiro faz valer no confron-
to de todas as partes um direito relativo ao objeto do processo), equivalente à nossa oposição, quanto o in-
tervento litisconsortile (em que o terceiro faz valer no confronto de uma das partes um direito conexo), que 
corresponde à assistência litisconsorcial. 
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menor grau, no interpleader (Fed. R. Civ. P. 22)591—são a autonomia e a incompatibilidade 

do direito do terceiro. Autônomo porque pode ser deduzido em processo independente, não 

estando vinculado o terceiro à sentença proferida inter alios; incompatível porque o reco-

nhecimento do direito alegado pelo terceiro exclui, no todo ou em parte, a tutela jurisdicio-

nal pretendida pelas partes originárias (segundo a máxima latina: ad excludendum jura 

utriusque competitores).592 Diante da conexidade pelo objeto, há simplesmente reunião de 

processos de forma “automática,” imposta sempre que o terceiro deduza a sua pretensão 

antes de proferida a sentença no processo originário (CPC art. 56). Sendo ela anterior à au-

diência, haverá apensamento dos autos para julgamento conjunto, conhecendo-se antes da 

oposição diante de seu caráter prejudicial (CPC, art. 59);593 sendo ulterior ao início da audi-

ência, será julgada em separado (CPC, art. 60). 

O que importa fixar é que a oposição se justifica simplesmente por razões de con-

veniência e oportunidade. A figura é desnecessária como forma preventiva de tutela do di-

reito do terceiro diante do processo alheio,594 atendendo antes apenas a objetivos de eco-

                                                                                                                                              

590 Ver Stürner & Murray, German Civil Justice, p. 205–6 (2004); Renato Beneduzi, Introdução ao proces-
so civil alemão, p. 27 (“Hauptintervention [oposição] . . . é a demanda de um terceiro (Hauptintervenient), 
contra ambas as partes de um processo pendente, mediante a qual ele reclama para si o objeto do processo 
principal (Interventionsgrund). Daí por que a Hauptintervention, a rigor, não é entendida como uma autêntica 
modalidade de intervenção: tratando-se de uma demanda autônoma (selbständige Klage), ela dá origem a um 
novo processo, ainda que conexo ao principal e a ele reunido (Hauptprozess ou também Erstprozess).”) O 
texto do dispositivo pertinente, no original, é: “ZPO, § 64 Hauptintervention—Wer die Sache oder das Recht, 
worüber zwischen anderen Personen ein Rechtsstreit anhängig geworden ist, ganz oder teilweise für sich in 
Anspruch nimmt, ist bis zur rechtskräftigen Entscheidung dieses Rechtsstreits berechtigt, seinen Anspruch 
durch eine gegen beide Parteien gerichtete Klage bei dem Gericht geltend zu machen, vor dem der Rechts-
streit im ersten Rechtszug anhängig wurde.” 

591 “Interpleader is a specialized joinder mechanism designed to address situations where multiple persons 
have competing claims to the same specific piece of property or fund. Interpleader brings all such persons in-
to the same action so that the same court may resolve their respective rights in a single action. It follows, 
then, that interpleader is only available when there is a single finite obligation at the center of the competing 
claims.” 1 Federal Rules of Civil Procedure, Rules and Commentary Rule 22. 

592 Comoglio, Ferri & Taruffo, Lezioni sul processo civile, vol. 1, p. 352 (5 ed. 2011); Hélio Tornaghi, Co-
mentários ao Código de Processo Civil, vol. 1,  p. 239 (1974) (destacando o caráter prejudicial da oposição 
com relação à demanda originária). 

593 STJ, REsp 1221369/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2013, DJe 
30/08/2013 ("Conforme a estrita técnica processual, quando um terceiro apresenta oposição, pretendendo a 
coisa ou o direito sobre o que controvertem autor e réu, antes da audiência, ela correrá simultaneamente à 
ação principal, devendo ser julgada pela mesma sentença, que primeiramente deverá conhecer da oposição, 
dado o seu caráter prejudicial.") 

594 Ainda que, como destaca Athos Gusmão Carneiro, Intervenção de Terceiros, § 14.1, p. 59 (6. ed 1994), 
possa “convir ao terceiro uma imediata afirmativa de suas pretensões sobre a coisa ou o direito controvertidos 
entre autor e réu,” o terceiro poderia, ainda que inexistente a previsão da oposição como forma interventiva, 
simplesmente ajuizar ação autônoma contra todos os demais pretensos titulares. Bem analisado o instituto, a 
oposição não passa mesmo de uma ação inteiramente autônoma, servindo a disciplina dos arts. 56–61 do Có-
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nomia processual. Sintomaticamente, como se viu, ela só é admitida até a sentença, pois 

são apenas valorações de economia processual que justificam a oposição; após tal estágio 

do processo, admitir a oposição seria ineficiente e despropositado. O terceiro que não se 

valer da oposição não será prejudicado pela sentença inter alios. Poderá, com efeito, ajui-

zar ação autônoma em momento ulterior, indicando então como réu a parte vitoriosa no 

processo originário entre A e B, ou, pendente ainda este, ajuizar ação contra ambas as par-

tes como litisconsortes. Satisfeitos os pressupostos para o reconhecimento de sua situação 

substancial—que poderão ser demonstrados sem qualquer limitação decorrente do proces-

so anterior ou vinculação ao que lá fora decidido—eventual sentença de procedência decla-

rará o direito de C sobre o bem controvertido, excluindo a pretensão de A e B. 

3.2.4.1. Inadmissibilidade de Oposição Apresentada pelo Terceiro Não-

Signatário da Convenção de Arbitragem (“Terceiro Absoluto”) 

Levando-se em consideração o princípio de que as intervenções de terceiro na arbi-

tragem devem ser pensadas buscando um justo equilíbrio entre o prejuízo para o terceiro 

(ou, excepcionalmente, para uma das partes) e as consequências negativas da intervenção 

para a as partes,595 chega-se à conclusão de que a balança pesa nitidamente contra a admis-

são da oposição no processo arbitral. Se o terceiro não será prejudicado pela sentença arbi-

tral proferida entre as partes originárias, inexiste razão, que não de simples economia pro-

cessual, para admitir a sua intervenção contra a vontade destas,596 com ampliação do objeto 

litigioso, ao menos quando o terceiro não é signatário da convenção de arbitragem (“tercei-

ro absoluto”). O terceiro é livre para ajuizar ação autônoma contra as partes perante o juízo 

estatal, o que lhe dá ampla proteção, tornando desnecessária a oposição na arbitragem para 

a tutela de seu direito.597 Ademais, a oposição, ao ampliar o objeto litigioso (introduzindo 

no processo nova demanda), altera não somente as relações entre as partes, mas também o 

                                                                                                                                              

digo de Processo Civil, como já dito no texto, apenas para regular aspectos procedimentais ligados à automá-
tica reunião de processos, perante o mesmo juízo, quando a oposição tiver sido apresentada antes de iniciada 
a audiência. 

595 Ver, mais uma vez, Donaldo Armelin, Embargos de Terceiro, p. 26 (1981). 
596 Salvo engano, é esta também a posição de Carlos A. Carmona, Arbitragem e processo, p. 309 (3 ed. 

2009) (“a oposição somente será viável se as partes originárias expressamente concordarem”), que não dis-
tingue, no entanto, como adiante no texto, a situação do terceiro signatário da convenção de arbitragem. 

597 A doutrina italiana chega à mesma conclusão. Ver, nesse sentido, G. Ruffini, “L'intervento nel giudizio 
arbitrale,” Riv. arb., 1995, 647 ss., p. 669 (destacando que o opoente já está suficientemente tutelado pela 
possibilidade de mover ação autônoma ou oposição de terceiro ordinária ex c.p.c. art. 404, I). 
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encargo dos árbitros. Sem a concordância das partes originárias, portanto, é inadmissível a 

oposição interventiva apresentada por terceiro não-signatário.598 

É verdade que existem também inconvenientes que derivam dessa solução. O resul-

tado do processo arbitral pode tornar-se vão se o opoente sagrar-se afinal vencedor em juí-

zo, situação que poderia ser evitada por meio da oposição, já que “a sentença proferida na 

oposição, ao invés de corrigir erro anterior, irá evitá-lo.”599 São os signatários da convenção 

de arbitragem, no entanto, que arcarão com tais custos e, portanto, estão eles em melhores 

condições, à luz de suas expectativas contratuais, de decidir se desejam permitir o ingresso 

do opoente ou se preferem prosseguir na arbitragem apenas entre eles, correndo o risco de 

sucumbir, em momento ulterior, perante o terceiro. Diante do não-signatário, prepondera 

assim a vontade das partes originárias, que nunca concordaram em submeter à decisão dos 

árbitros eventuais disputas com o terceiro. A regra mais afinada com o fundamento contra-

tual da arbitragem—que só deve ser superado diante de prejuízo jurídico para o terceiro, ou 

para alguma das partes—, portanto, é a que exclui, salvo concordância de ambas as partes 

originárias, a oposição manejada por terceiro não-signatário. 

3.2.4.2. Admissibilidade, em Algumas Hipóteses, da Oposição Apresentada por 

Terceiro Signatário da Convenção de Arbitragem (“Terceiro Imperfeito”) 

Poder-se-ia cogitar, no entanto, de oposição manejada pelo terceiro signatário da 

convenção de arbitragem (“terceiro imperfeito”) que não foi incluído de início no processo 

arbitral (ou, ainda, signatário de convenção de arbitragem diversa que, segundo as regras 

institucionais ou legislação aplicáveis, permita a reunião de processos).600 Embora o tercei-

ro não sofra qualquer prejuízo advindo da sentença arbitral proferida entre as partes, pode 

haver em algumas hipóteses vantagens, do ponto de vista da economia processual,601 que 

                                                

598 Carlos Alberto Carmona, Arbitragem e Processo, p. 309 (3 ed. 2009) 
599 Hélio Tornaghi, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 1,  p. 240 (1974). 
600 A hipótese parece-me mais teórica do que de efetiva ocorrência prática, pois é de difícil configuração a 

situação em que o opoente—titular justamente de direito autônomo e incompatível—esteja vinculado por re-
lação contratual prévia com as partes originárias, sendo todos signatários de convenção de arbitragem. 

601 O outro fator comumente associado à reunião de processos—a uniformidade de decisões—parece de-
sempenhar papel pequeno com relação à oposição. Sendo o opoente titular de direito autônomo, ainda que in-
compatível, é impossível haver conflito prático entre as decisões; ademais, sequer de conflito lógico se pode 
propriamente cogitar, já que a decisão anterior entre A e B não contraria a resolução de disputa entre C e a 
parte vencedora. Afirmar que o título invocado por A dá-lhe prioridade sobre um bem diante de B não é logi-
camente contrário ao reconhecimento ulterior de que C deve prevalecer sobre A com relação ao mesmo bem. 
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aconselhem admitir a oposição como mecanismo para efetuar, na prática, a simples reunião 

de duas arbitragens conexas (consolidation) ligadas à mesma convenção. Devem ser sope-

sados, aqui, os fatores que informam o juízo de conveniência e oportunidade—juízo, por-

tanto, inevitavelmente discricionário—quanto à reunião de processos arbitrais. De um lado, 

há benefícios decorrentes da eficiência do trato conjunto das demandas: aproveitam-se 

provas comuns e, acima de tudo, pode evitar-se atividade potencialmente desnecessária. Is-

so porque, rejeitada a oposição manejada pelo signatário, pode realizar-se por inteiro a 

primeira arbitragem entre A e B, com decisão final, somente para, na arbitragem subse-

quente entre C e a parte vitoriosa, declarar-se o direito de C prevalente. A primeira arbitra-

gem terá sido de utilidade reduzida; conferindo, quando muito, uma vitória abreviada à 

parte. De outro lado, justamente por ampliar o objeto litigioso, a oposição traz graves in-

convenientes para a arbitragem, sobretudo quanto à composição do tribunal arbitral. Com a 

introdução de nova demanda pelo opoente, passa a existir no processo, além do conflito de 

interesses entre as partes originárias, também o embate entre estas (na condição agora de 

litisconsortes passivos) e o opoente. Há, assim, efetivamente três centros de interesse ao 

fim e ao cabo divergentes—requerente, requerido e opoente—, com a particularidade, no 

entanto, de que, com relação à oposição, convergem os interesses do requerente e requeri-

do. Disso resulta a inviabilidade da corriqueira composição binária de tribunal arbitral 

formado por três árbitros, em que cada um dos polos da demanda nomeia um julgador, es-

colhendo estes então o presidente. Sequer com a indicação de um árbitro por cada um dos 

três sujeitos seria possível compor um tribunal equilibrado, já que, no julgamento da opo-

sição, haveria dois árbitros indicados por partes interessadas na sua improcedência, i.e., pe-

las partes originárias, gerando situação de desequilíbrio. Ausente o consentimento de todos 

quanto aos árbitros, a única solução apta a preservar a regra da paridade na constituição do 

tribunal arbitral será a indicação de todos os membros por órgão estranho aos litigantes 

(solução Dutco); acaso já constituído o tribunal no momento em que formulada a oposição, 

portanto, seria inevitável a radical solução consistente na remoção dos árbitros já nomea-

dos pelas partes originárias para formar-se um colegiado inteiramente novo e apto a julgar 

a oposição. 

                                                                                                                                              

Ainda que direitos de propriedade sejam absolutos, a relatividade ínsita ao processo limita os efeitos da sen-
tença à lide instaurada entre as partes e nessa medida “pessoaliza” a situação substancial. Como não se decide 
erga omnes o conflito entre A e B (mas apenas entre A e B) e inexiste relação de dependência entre esta rela-
ção jurídica e a situação substancial de C, não se verifica contrariedade, sequer no plano lógico, quando sen-
tença ulterior reconhece que o direito pertence, em verdade, a C. 
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O critério decisivo para admitir-se portanto a oposição movida por terceiro signatá-

rio da convenção de arbitragem, salvo disposição em contrário na própria convenção de ar-

bitragem (ou nas regras institucionais por ela incorporadas), liga-se à constituição do tri-

bunal arbitral. Este fato é o marco temporal a partir do qual se deve definir a admissão ou 

rejeição da intervenção. 

Já tendo sido nomeados os árbitros pelo requerente e requerido quando da oposi-

ção, será ela em regra inadmissível, exceto se o opoente aceitar o órgão julgador já defini-

do. Inexistindo óbice a que o terceiro busque a efetivação de seu direito em novo juízo, o 

prejuízo para as partes originárias—tumulto processual e violência à escolha já feita dos 

árbitros—superaria os benefícios que advém ao terceiro e eventual economia processual. É 

verdade que, enquanto intervenção voluntária, a oposição pode ser vista como uma espécie 

de anuência do terceiro quanto ao tribunal já composto. Deve averiguar-se, no entanto, se o 

opoente tinha efetivamente conhecimento do fato ao tempo em que dirigiu o requerimento 

ao órgão arbitral, como condição, repita-se, para a admissibilidade da ampliação do objeto 

litigioso. 

Quando a intervenção ocorrer, todavia, anteriormente à constituição do tribunal ar-

bitral, preponderam razões em favor da sua admissão irrestrita. A convenção de arbitragem 

com pluralidade de signatários com interesses conflitantes admite, via de regra, que todos 

os árbitros sejam nomeados por uma autoridade nomeadora, sem a escolha direta das par-

tes, preservando-se assim a paridade entre elas (solução Dutco). Nessa hipótese, a conveni-

ência e oportunidade do julgamento conjunto das várias pretensões contrastantes (das par-

tes originárias e do opoente) não é abalada por razões contrárias: sobre encontrar-se o 

processo em estágio inicial, inexiste a necessidade de desfazer-se tribunal já constituído e 

de impor a renúncia dos árbitros. Salvo disposição expressa em contrário na convenção de 

arbitragem, limitando intervenções ou excluindo a possibilidade de nomeação por terceiro, 

o default ótimo consiste em admitir a oposição. 

Mais delicada é a hipótese fática em que, em conformidade com a convenção de 

arbitragem, os árbitros já tiverem sido indicados por uma autoridade nomeadora ao tempo 

da intervenção. A oposição pode vir a ser admitida nesta situação, pois não há, em princí-

pio, a necessidade de desfazer o tribunal já constituído—já que o opoente, signatário da 

convenção, também consentiu ex ante com o método de escolha dos árbitros. Dois obstácu-

los, no entanto, podem justificar a recusa do ingresso do opoente em tais casos. Primeiro, é 
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desaconselhável que se amplie o objeto litigioso se a arbitragem já se encontrar em fase 

avançada (realizada já a audiência e colhidas as provas, por exemplo), pois então os ganhos 

de economia são muito acanhados diante dos seus custos para justificar a intervenção. Se-

gundo, a inserção de nova parte (opoente) no processo, em momento ulterior à constituição 

do tribunal, pode dar ensejo ao impedimento de algum dos árbitros (LArb art. 14) por mo-

tivo que não existia diante apenas das partes originárias. Em tal caso também deve rejeitar-

se a intervenção, evitando-se a indesejável recusa superveniente do árbitro já investido de 

jurisdição, com sensível perda de tempo. 

3.2.4.3. Conclusões Parciais 

Em resumo, as proposições normativas com respeito à oposição—i.e., intervenção 

voluntária pelo terceiro titular de direito autônomo e incompatível com relação ao objeto 

do processo—podem ser assim resumidas: a) É vedada a oposição manejada por terceiro 

não-signatário da convenção de arbitragem, salvo consentimento das partes em contrário. 

b) Sendo o opoente signatário da convenção de arbitragem, e ressalvadas, por óbvio, dispo-

sições específicas que constem desta ou de eventual regulamento institucional aplicável, a 

sua intervenção será admitida: (i) se o tribunal, ao tempo do requerimento de oposição, não 

tiver sido ainda constituído; (ii) se o tribunal tiver sido constituído por autoridade nomea-

dora, desde que os árbitros julguem conveniente e oportuna a intervenção diante da fase 

em que se encontra a arbitragem pendente e o ingresso do terceiro não dê ensejo a motivo 

superveniente de impedimento de qualquer um dos árbitros. c) Ainda que o opoente seja 

signatário da convenção de arbitragem, a sua intervenção condiciona-se à aceitação do tri-

bunal arbitral se este, ao tempo do requerimento de oposição, já tiver sido constituído me-

diante nomeação efetuada pelas partes originárias; pretendendo o opoente alterar a compo-

sição do tribunal arbitral, a intervenção deve ser rejeitada. 
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3.2.5. Interesses Institucionais e o Papel do Amicus Curiae nas Arbitragens de 

Investimento 

No mundo da arbitragem de investimentos, há também que se considerar a possibi-

lidade de “intervenção de terceiros” na forma de amici curiae.602 A prática é agora conso-

lidada pelas UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitra-

tion, aplicáveis a tratados celebrados a partir de abril de 2014. Tal iniciativa reconhece “a 

necessidade de normas sobre transparência na resolução de conflitos com base em tratados 

entre investidores e Estados para levar em consideração o interesse público envolvido em 

tais arbitragens.”603 

O interesse público subjacente às disputas entre investidores e Estados soberanos—

envolvendo a legalidade de atos administrativos sob o ponto de vista regulatório e até 

mesmo a prestação de serviços públicos—traz consigo, com efeito, a necessidade de maior 

publicidade e transparência do processo arbitral e de seus resultados. Daí o exercício, hoje 

generalizado, de publicar a quase totalidade das decisões proferidas em arbitragens de in-

vestimento, a contribuir também para a unidade do direito.604 

Além disso, o impacto que a sentença arbitral numa disputa de investimentos pode 

ter sobre o erário público e a sociedade como um todo justifica, em alguns casos e dentro 

de certos limites, a admissão de manifestações preparadas por organizações não governa-

mentais e associações afins (até mesmo sociedades comerciais). Trata-se do reconhecimen-

to da prática do amicus curiae no processo (privado) arbitral, motivada, em parte, pela in-

quietação de que se materializasse uma crise de legitimidade do sistema de direito 

internacional de investimentos.605 As Regras de Procedimento para Arbitragens ICSID, por 

                                                

602 Sobre a figura do amicus curiae no direito brasileiro, ver Cassio Scarpinella Bueno, Amicus curiae no 
processo civil brasileiro: um terceiro enigmático (2 ed. 2008) (destacando que o amicus promove um contra-
ditório “institucional” no processo). 

603 UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration (2014) disponível em 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/rules-on-transparency/Rules-on-Transparency-E.pdf. 

604 Loukas A. Mistelis, “Confidentiality and Third Party Participation: UPS v. Canada and Methanex Cor-
poration v. United States,” 21(2) Arb. Int’l 205, esp. p.  224 (2005) (destacando o interesse tanto do público 
em geral quanto da profissão jurídica em ter acesso às sentenças arbitrais—a mitigar, dessa forma, a ideia de 
confidencialidade na arbitragem de investimentos). 

605 Para uma crítica ao sistema da arbitragem de investimentos, ver Public Statement on the International 
Investment Regime (Aug. 31, 2010), available at http://www.osgoode.yorku.ca/public_statement (conside-
rando o direito internacional de investimento como carecedor de “justiça e equilíbrio” e conclamando estados 
e outros atores a tomarem medidas para substituir ou diminuir o recurso à arbitragem de investimentos). 
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exemplo, autorizam o tribunal arbitral a receber manifestações por escrito que tratem de 

assunto relacionado ao thema decidendum feitas por entidade que não é parte da disputa. 

Segundo o Art. 37(2),606 a manifestação, que deve tratar de tópico compreendido pelo obje-

to do litígio, deve auxiliar o tribunal a decidir alguma questão de fato ou de direito ao tra-

zer “uma perspectiva, conhecimento específico ou ponto de vista que seja diverso daquele 

apresentado pelas partes do conflito.” Além disso, o amicus deve ter um “interesse signifi-

cativo” no processo. O tribunal deve zelar para que a admissão da manifestação não tumul-

tue o processo ou crie um ônus injustificado para as partes, a quem será, por óbvio, dada 

oportunidade para contradizer os argumentos apresentados. Partindo dessa experiência, as 

recentíssimas e já mencionadas Regras UNCITRAL sobre o tema estabelecem um regime 

muito semelhante para a submissão de manifestações (Art. 4), prevendo também que ter-

ceiros possam ser consultados em temas de interpretação de tratados (Art. 5). Por fim, ami-

ci curiae são também admitidos nas arbitragens realizadas sob o regime do Capítulo 11 do 

NAFTA;607 e, fora da arbitragem, no mecanismo de resolução de disputas da Organização 

Mundial do Comércio.  

Há que se sopesar caso a caso, em resumo, os benefícios trazidos pelo fluxo de in-

formação proporcionado pelo amicus curiae com os custos que a intervenção impõe sobre 

                                                                                                                                              

Cumpre ter presente, no entanto, que tais críticas ideológicas generalizadas são pouco construtivas, escon-
dendo, por vezes, interesses governamentais sob a roupagem do “interesse público.” Nesse sentido Guillermo 
Aguilar Alvarez & William W. Park, The New Face of Investment Arbitration: NAFTA Chapter 11, 28 Yale 
J. Int’l law 365, 398–99 (2003) (“[o]verly general critiques of investment arbitration risk doing more harm 
than good, in the end backfiring to injure both the long- and short-term national interests. Assertions of ‘sov-
ereignty’ may end up being slippery and unhelpful abstractions, serving simply as a justification for the exer-
cise of unfettered government power.”). 

606 “Art. 37. . . . (2) After consulting both parties, the Tribunal may allow a person or entity that is not a 
party to the dispute (in this Rule called the “non-disputing party”) to file a written submission with the Tri-
bunal regarding a matter within the scope of the dispute. In determining whether to allow such a filing, the 
Tribunal shall consider, among other things, the extent to which: (a) the non-disputing party submission 
would assist the Tribunal in the determination of a factual or legal issue related to the proceeding by bringing 
a perspective, particular knowledge or insight that is different from that of the disputing parties; (b) the non-
disputing party submission would address a matter within the scope of the dispute; (c) the non-disputing par-
ty has a significant interest in the proceeding.  The Tribunal shall ensure that the non-disputing party submis-
sion does not disrupt the proceeding or unduly burden or unfairly prejudice either party, and that both parties 
are given an opportunity to present their observations on the non-disputing party submission.” Cabe destacar 
que, mesmo antes do reconhecimento explícito dessa possibilidade por meio da refomra das Regras, tribunais 
arbitrais já haviam admitido a intervenção de amici curiae com base nos seus poderes gerais de determinar o 
desenvolvimento do processo arbitral. Ver, por exemplo, Methanex v. United States, NAFTA/UNCITRAL, 
Decision Of The Tribunal On Petitions From Third Persons To Intervene As "Amici Curiae", 15 Jan. 2001, 
disponível em http://www.state.gov/documents/organization/6039.pdf 

607 NAFTA Free Trade Commission, Statement of the Free Trade Commission on Non- disputing Party 
Participation, (Oct. 7, 2003), disponível em http://www.state.gov/documents/organization/38791.pdf. 
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o processo.608 A adaptação de um mecanismo privado ao interesse público revela, dessa 

forma, como os contornos do processo arbitral respondem às exigências jurídicas e sociais 

do conflito em jogo—incluído, aí, o interesse de terceiros. Mais do que isso, evidencia-se a 

tendência, própria de nossos tempos, de uma crescente participação da sociedade civil nos 

conflitos jurídicos de importe econômico.609 

3.2.6. Correção de Defeito de Legitimidade Passiva pela Nomeação à Autoria 

A nomeação à autoria visa a corrigir defeito de legitimação passiva. O réu vale-se 

da nomeação para indicar ao autor o “verdadeiro” legitimado passivo, que viria então, sob 

determinadas condições, a ocupar o seu lugar no processo. Ao ingresso do nomeado cor-

responde, assim, a extromissão do nomeante. São hipóteses contempladas pela lei a nome-

ação feita pelo detentor ao possuidor (CPC art. 62) e aquela realizada por quem praticou o 

ato sob comando de terceiro ao seu mandante (CPC art. 63). 

Pela disciplina do Código de Processo Civil (arts. 65–66), a nomeação à autoria de-

pende de dupla concordância para efetivar-se. Primeiro, o autor deve concordar em litigar 

contra o nomeado (CPC art. 65); não o fazendo, prossegue a ação contra o réu primitivo, 

supostamente parte ilegítima, a risco do autor. Aceita pela contraparte, cabe ainda ao pró-

prio nomeado decidir se aceita ou recusa a nomeação (CPC art. 66). Negando-a, prossegue 

o processo entre as partes originárias, cabendo ao autor optar por continuar litigando contra 

                                                

608 A doutrina destaca, por exemplo, os custos diretos de tempo e dinheiro, a potencial “partidarização” da 
disputa, contrária ao objetivo da arbitragem de investimentos de “despolitizar” tais controvérsias, e eventuais 
problemas de igualdade. Epaminontas E. Triantafilou, “Is a Connection to the ‘Public Interest’ a Meaningful 
Prerequisite of Third Party Participation in Investment Arbitration,” 5 Berkeley J. Int’l L. Publicist 38, p. 43 
(2010) (propondo um teste para averiguar a presença de um “interesse público” apto a justificar o ingresso do 
amicus curiae—notadamente, que o amicus demonstre representar um conjunto amplo o suficiente de inte-
resses econômicos ou sociais afetados pela arbitragem. Ausente tal “legitimação” individual, grupos menores 
poderiam reunir-se para coordenar uma manifestação conjunta, evitando assim intervenções pouco represen-
tativas que, no entanto, acresceriam aos custos do processo). Veja-se ainda, em ensaio escrito antes das re-
formas apontadas no corpo do texto, Alexis Mourre, “Are Amici Curiae the Proper Response to the Public’s 
Concerns on Transparency in Investment Arbitration?,” 5 Law & Prac. Int’l Cts. & Tribunals 257 (2006) 
(identificando uma tendência no sentido de crescente transparência na arbitragem de investimentos, mas le-
vantando dúvidas sobre a adequação dos amici curiae para satisfazer tal exigência; e cogitando, por exemplo, 
que se desse ampla publicidade aos julgamentos por meio de sua cobertura televisiva). 

609 Ver, nesse sentido, e com numerosas indicações bibliográficas, o amplo estudo de Brigitte Stern, “Civil 
society’s voice in the settlement of International Economic Disputes,” 22(2) ICSID Rev.—For. Inv. L. J. 280 
(2007) (versando a intervenção de amici curiae no processo da OMC e em arbitragens de investimento sob os 
regimes NAFTA e ICSID). Indagando-se sobre se a prática do amicus curiae pode encontrar solo fértil além 
da arbitragem de investimentos, a autora admite em tese a possibilidade da intervenção até mesmo em arbi-
tragens comerciais com partes exclusivamente privadas, desde que do processo possam resultar repercussões 
de interesse público. Id. p. 347.  
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o nomeante ou desistir da ação (CPC art. 267, § 4˚).610 Esta sistemática legal (em especial o 

requisito da dupla concordância) tem sido objeto de duras críticas por parte da doutrina,611 

pois não se coaduna com o imperium e a natureza pública da jurisdição estatal, que é inevi-

tável e, assim, não poderia ser recusada pelo nomeado. 

Seja como for, o instituto da nomeação à autoria é de difícil aplicação na arbitra-

gem.612 Primeiro, porque as situações típicas que justificam esta intervenção provocada re-

fletem, em essência, hipóteses em que o demandante ignora o verdadeiro sujeito passivo da 

relação.613 Na arbitragem, que pressupõe prévia convenção entre as partes, e portanto sua 

perfeita identificação, parece intuitivo que semelhante problema não se faz presente. Se-

gundo, porque a própria substância dos conflitos para os quais a nomeação à autoria é pre-

vista—litígios, em geral, de natureza agrária em que se discutem direitos reais ou preten-

sões de indenização por responsabilidade aquiliana—são matérias estranhas à arbitragem. 

A reduzida relevância prática da nomeação à autoria no âmbito da arbitragem justifica que 

ela seja aqui mencionada apenas en passant. 

Deve ressaltar-se, no entanto, certa afinidade teórica da nomeação à autoria com o 

instituto da arbitragem. A peculiar sistemática da dupla concordância—que justamente 

causa estranheza e mal se adapta ao processo judicial por repousar na autonomia da vonta-

de das partes—acaba por fazer sentido diante do fundamento consensual do poder de deci-

dir dos árbitros. Nada impede que se convencione, com efeito, ser determinado sujeito par-

te legítima no processo arbitral.614 Em teoria, portanto, as partes poderiam, de comum 

acordo e fora das hipóteses taxativas de cabimento da nomeação à autoria, eleger inserir 

novo sujeito na relação processual com a simultânea extromissão do participante originá-

rio. 

                                                

610 Athos Gusmão Carneiro, Intervenção de Terceiros, § 15.2, p. 67 (6. ed 1994). 
611 Ovídio Baptista da Silva, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 1, p. 321–24 (2 ed. 2005); 

Heitor Sica, “Notas críticas ao sistema de pluralidade de partes no processo civil brasileiro,” Revista de Pro-
cesso, 2011, v. 200, 13 ss., p. 63–64 (sugerindo não só a exclusão da possibilidade de recusa pelo nomeado, 
mas uma extensão das hipóteses de cabimento da nomeação à autoria). 

612 Carlos A. Carmona, Arbitragem e Processo, p. 308 (3 ed. 2009). 
613 Ovídio Baptista da Silva, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 1, p. 316–17 (2 ed. 2005) (des-

tacando que a finalidade da nomeação é superar a dificuldade fática em distinguir os atos do mero detentor 
daqueles do possuidor ou proprietário). 

614 Sobre o tema correlato da legitimação convencional no processo judicial, ver Renato Beneduzi, “Legi-
timação extraordinária convencional,” Rev. brasileira de direito processual, 2014, vol. 86, 127 ss. 
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3.2.7. Direito de Regresso Contra Terceiro: Denunciação da Lide ou Notifica-

ção Simples do Litígio ao Terceiro 

3.2.7.1. Denunciação da lide no Código de Processo Civil brasileiro e figuras 

análogas no direito comparado: “Streitverkündung” e “vouching” 

No sistema processual civil brasileiro, a denunciação da lide (CPC arts. 70–77) 

cumpre um papel duplo. De um lado, constitui comunicação feita pelo denunciante (usu-

almente o réu, mas possivelmente também o autor da ação) ao denunciado acerca da exis-

tência de litígio a fim de que este lhe preste assistência na defesa. De outro, a denunciação 

introduz no processo uma demanda preventiva que veicula direito regressivo alegado pelo 

denunciante contra o denunciado para que este, na eventualidade de sucumbência, lhe in-

denize parcial ou totalmente. Apesar da nomenclatura empregada pelo Código, portanto, a 

denunciação é mais do que mera comunicação feita ao terceiro, ampliando o objeto litigio-

so mediante a inserção de nova pretensão contra o denunciado, que passa a ser, além de as-

sistente, também réu.615 O denunciado torna-se, simultaneamente, assistente simples do de-

nunciante (na demanda principal) e réu na ação regressiva que lhe é movida. De contorno 

similar é a chiamata in garanzia italiana, em que a parte também faz valer direito de re-

gresso contra o terceiro no próprio processo (c.p.c. art. 106),616 bem como o instituto do 

appel en garantie francês (NCPC art. 334 et seq.). 

A ampliação do objeto do litígio, embora possa favorecer o demandado, traz ine-

quívoco prejuízo para o demandante. Esse é obrigado “a suportar a inserção, em sua de-

manda, de uma nova controvérsia entre o réu e um terceiro, com o consequente retarda-

mento devido a complicações processuais daí advindas.”617 A tutela da posição do réu dá-

se, nessa medida, às custas do autor; trata-se, ademais, de benefício meramente eventual, 

experimentado apenas se o denunciante sair vencido.618 Não por acaso, a jurisprudência 

sublinha que a denunciação “busca atender aos princípios da economia e da presteza na en-

                                                

615 Ovídio Baptista da Silva, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 1, p. 326–27 (2 ed. 2005). 
616 Comoglio, Ferri & Taruffo, Lezioni sul processo civile, vol. 1, p. 355–56 (5 ed. 2011) 
617 Ovídio Baptista da Silva, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 1, p. 340 (2 ed. 2005). 
618 Heitor Sica, “Notas críticas ao sistema de pluralidade de partes no processo civil brasileiro,” Revista de 

Processo, 2011, v. 200, 13 ss., p. 29. 
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trega da prestação jurisdicional, não devendo ser prestigiada quando o deferimento for apto 

a subverter exatamente os valores tutelados pelo instituto.”619 

Noutros sistemas, institutos que servem função análoga à denunciação da lide—no 

sentido de que visam também à efetivação, em alguma medida, de direito regressivo contra 

terceiro—divergem nos seus contornos. Assim ocorre, por exemplo, na Alemanha. A Strei-

tverkündung traduz a denunciação no sentido literal do termo, enquanto instrumento para 

dar ciência ao terceiro da pendência do litígio (ZPO §§ 72–73).620 O mecanismo limita-se a 

possibilitar a intervenção do terceiro notificado, sem abarcar uma demanda eventual. O de-

nunciante tem de se defender no processo pendente para somente depois ajuizar ação autô-

noma visando a obter ressarcimento. Essa notificação tem por objetivo sujeitar o terceiro 

em definitivo à eficácia da intervenção (Interventionswirkung), que se aplica ao assistente 

simples. O efeito de intervenção consiste basicamente na vinculação do terceiro, tendo ele 

optado por intervir ou não, à solução dada na sentença às questões prejudiciais que afetam 

a sua relação jurídica com o denunciante. (Pense-se, por exemplo, na determinação de res-

ponsabilidade do segurado-denunciante diante do autor que busca compensação: essa pas-

saria a vincular, na medida do que foi efetivamente decidido, o denunciado-segurador em 

futura ação regressiva.) Tolhem-se, assim, objeções potenciais do terceiro contra a condu-

ção do processo pelo denunciante. Vincula-se, em outras palavras, o terceiro ao resultado 

do julgamento, comprimindo-se o seu direito de ação no futuro processo, na medida em 

que se reduzem as matérias que ele poderá alegar. 

Curiosamente, como se vê, o direito alemão moderno segue o modelo romano, ao 

passo que os direitos italiano e francês (e também brasileiro) filiam-se à tradição do direito 

germânico primitivo.621 A própria terminologia torna-se, assim, confusa: denunciação, em 

                                                

619 STJ, AgRg no AREsp 26.064/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julga-
do em 11/02/2014, DJe 17/02/2014. 

620 Ver Stürner & Murray, German Civil Justice, p. 208 (2004); Renato Beneduzi, Introdução ao processo 
civil alemão, p. 17–19 (“Streitverkündung [denunciação da lide]  significa, por seu turno, a denunciação (em 
seu sentido literal de notificação, de instrumento mediante o qual se dá ciência . . .), por uma das partes, de 
um litígio pendente a um terceiro  (§ 72 e seguintes da ZPO). Ela não consiste em uma demanda eventual  do 
denunciante . . . contra o denunciado . . ., mas serve para, exortando o terceiro a intervir, propiciar-lhe a pos-
sibilidade de fazê-lo .Embora caiba ao terceiro decidir, livremente, se intervém ou não, submete-se ele, como 
consequência da própria denunciação, ao Interventionswirkung, independentemente de ter efetivamente opta-
do por intervir.”) 

621 Ovídio Baptista da Silva, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 1, p. 327–28 (2 ed. 2005); 
Cândido Dinamarco, Instituições de direito processual civil, vol. 2, n. 600, p. 364–66 (6 ed., 2009) 
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sentido técnico, é a mera comunicação feita ao terceiro da pendência da lide (Streitver-

kündung); ao nosso instituto (CPC art. 70), calharia melhor a antiga denominação de cha-

mamento em garantia ou chamamento à autoria.622 Seja como for, importa reter que tam-

bém é possível utilizar a simples notificação para proteger a situação da parte, sem os 

inconvenientes, já apontados, que resultam da ampliação do objeto do litígio. 

O direito norte-americano é particularmente ilustrativo na matéria, pois conhece 

ambas as modalidades de “denunciação.” Reconhece, com efeito, e com bastante amplitu-

de, a possibilidade de fazer valer o direito de regresso contra um garante ou coobrigado no 

próprio processo. Trata-se da figura do impleader, Fed. R. Civ. P. 14,623 que muito se apro-

xima da nossa atual denunciação da lide, tal como disciplinada no Código de Processo Ci-

vil. Por meio do impleader, o demandado move ação regressiva contra o terceiro para a 

eventualidade de ser derrotado pelo autor. 

Inviável o impleader, é possível, em alguns casos, que a parte se valha de maneira 

supletiva de um mecanismo (advindo do processo de common law) denominado vouching. 

O vouching só é utilizado, via de regra, quando, por faltar à corte jurisdição sobre o tercei-

ro (personal jurisdiction), for inviável o impleader. Trata-se, assim, de aplicável quando o 

mecanismo de impleader não está disponível.624 Por meio do vouching, o demandado-

garantido (indemnitee) dá notícia da pendência da ação ao seu garante (indemnitor) para 

que este último o auxilie ou até mesmo assuma a defesa no processo. Trata-se, tal como a 

Streitverkündung alemã, de simples comunicação, que não veicula, no entanto, ação re-

gressiva. Eventual direito de regresso, com discussão dos pressupostos específicos da rela-

ção de garantia, será objeto de (eventual) processo autônomo. 

Atuando no processo cuja pendência lhe é comunicada e assumindo a defesa, o ga-

rante vincula-se de modo pleno ao julgamento.625 Ainda que não intervenha, fica sujeito aos 

efeitos da sentença e impedido, assim, de rediscutir a responsabilidade do “denunciante.” 

                                                

622 Hélio Tornaghi, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 1, p. 257–59, 268 (1974). 
623 Ver, sobre o tema, em linhas gerais, Mary Kay Kane, Civil Procedure in a Nutshell, p. 125–26 (7 ed. 

2013).  
624 Restatement (Second) of Judgments § 57 (1982), Comentário c. 
625 Restatement (Second) of Judgments § 39 (1982) (“A person who is not a party to an action but who con-

trols or substantially participates in the control of the presentation on behalf of a party is bound by the deter-
mination of issues decided as though he were a party.”) 
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Pense-se, por exemplo, no seguro de responsabilidade civil. Ajuizada ação indenizatória 

pela vítima contra o segurado, este pode notificar o litígio (vouch in) à seguradora. Ainda 

que o segurado não veicule, no próprio processo pendente, pretensão contra a seguradora, 

esta fica sujeita aos efeitos da sentença: desse modo, em ulterior ação regressiva autônoma, 

não poderá discutir a existência da obrigação do segurado, estabelecida na ação originária. 

Sua defesa restringir-se-á às questões próprias da relação securitária: e.g. se a perda era co-

berta pelo seguro, se a apólice ainda era eficaz, se houve pagamento do prêmio etc.626 

A prática de vouching parte dos mesmos pressupostos que a denunciação da lide. 

Primeiro, o garante deve também coadjuvar a parte, já que estará, por vezes, em posição 

melhor que o réu para aportar provas e argumentos relevantes ao processo (e.g. o fabrican-

te do produto como garante do vendedor em ação consumerista). Segundo, deve buscar-se 

proteger o réu diante de decisões contraditórias e do risco de dupla sucumbência. Terceiro, 

ao evitar que se rediscutam as questões já decididas, promove-se economia processual.627 A 

diferença crucial é que não se exerce, desde logo, o direito regressivo no próprio processo. 

Existem, no entanto, limites importantes à preclusão por meio do vouching, que de-

ve, é claro, ser feito em momento oportuno, possibilitando a efetiva participação do garan-

te.628 Naturalmente, só haverá preclusão (no segundo processo) quanto às mesmas questões 

que foram objeto do primeiro processo, exigindo-se, tal como na doutrina de issue preclu-

sion em geral, que estas tenham sido efetivamente discutidas e decididas. 

Ainda que exista identidade de questões, a vinculação não opera quando houver um 

conflito de interesses entre o garante e o garantido. Haverá conflito, em linhas gerais, na-

quelas hipóteses em que o garantido tem um interesse em que a sentença seja proferida 

com base em certos fundamentos que dão lugar ao reembolso pelo garantido, criando-se 

um incentivo para que não defenda a sua posição de forma genuína.629 

                                                

626 Fleming James, Geoffrey Hazard & John Leubsdorf, Civil Procedure, § 11.30, p. 734–35 (5 ed. 2001). 
627 Wright & Miller, 18A Fed. Prac. & Proc. Juris. § 4452 Duty to Participate (2d ed.); Restatement 

(Second) of Judgments § 57 (1982), Comentário a (indicando as vantagens de atribuir a defesa do processo 
ao próprio garante como modo de evitar que se litiguem as mesmas questões duas vezes, promovendo-se, ao 
mesmo tempo, uniformidade de decisões). 

628 Restatement (Second) of Judgments § 57 (1982), Comentário e. 
629 Wright & Miller, 18A Fed. Prac. & Proc. Juris. § 4452 Duty to Participate (2d ed.). 
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O direito norte-americano traça, na matéria, uma distinção entre hipóteses em que 

há um dever autônomo, a cargo do garante, de defender o garantido (como usualmente 

ocorre em apólices de seguro de responsabilidade) e outras relações de garantia. 

Inexistindo dever específico de apresentar defesa em nome do garantido, a preclu-

são para o terceiro-garante, notificado do litígio, depende de sua adequada representação 

no processo pela parte. Daí inexistir vinculação com relação às questões em torno das 

quais pode haver um conflito de interesses entre terceiro/garante e parte/garantido. Na de-

finição da doutrina, “um conflito de interesses existe sempre que teorias alternativas estão 

disponíveis, uma das quais não daria lugar a uma pretensão de regresso.”630 Embora a parte 

tenha sempre interesse em minimizar ou excluir a condenação, ela também tem um incen-

tivo para atuar no processo de forma a induzir uma decisão que, depois, lhe possibilite rea-

ver eventual condenação do garante. Inversamente, é no interesse do garante que o funda-

mento da condenação seja estranho à relação de garantia. Exemplo: em ação da vítima, 

contra o segurado, em que se aleguem danos, o segurador tem interesse em que o ato ilícito 

do segurado seja configurado como doloso (via de regra, não coberto pela apólice), ao pas-

so que o segurado tem interesse em que sua eventual condenação se dê com base em culpa, 

e não dolo. Rompe-se, em tal caso, o requisito da adequada representação, ao menos quan-

to às questões em que existe efetivamente o conflito de interesses. Desse modo, no exem-

plo imaginado, a seguradora ficaria vinculado ao quantum (com relação ao qual o interesse 

do garante e do garantido convergem)—desde que o segurado tenha atuado de maneira di-

ligente no processo—, mas não ao fundamento da condenação (ato culposo ou doloso).631 

Evidentemente, inexiste vinculação do garante, a fortiori, se a sentença resultar de dolo ou 

colusão entre as partes,632 o que reforça a proteção que sempre deve ser concedida ao ter-

ceiro nesse sentido. 

                                                

630 Wright & Miller, 18A Fed. Prac. & Proc. Juris. § 4452 Duty to Participate (2d ed.); ver, ainda, Restate-
ment (Second) of Judgments § 57 (1982) (“(3) A ‘conflict of interest’ for purposes of this Section exists 
when the injured person's claim against the indemnitee is such that it could be sustained on different grounds, 
one of which is within the scope of the indemnitor's obligation to indemnify and another of which is not.”) 

631 Para um exemplo semelhante, ver a ilustração 5 em Restatement (Second) of Judgments § 57 (1982), 
Comentário c (em ação movida contra o vendedor de uma escada com base em dois fundamentos—defeito do 
produto e garantia feita pelo vendedor—, o fabricante, que só responde por defeito no produto e não por 
eventuais representações feitas pelo vendedor ao comprador, estaria vinculado à determinação do quantum, 
com relação ao qual inexiste conflito de interesses, mas não ao fundamento da condenação). 

632 Restatement (Second) of Judgments § 57 (1982), Comentário d; ver, ainda, Restatement (Second) of 
Judgments § 75 (1982), Comentário c (“It is clear that the represented person should be able to set aside a 



 227 

De outro lado, havendo um dever contratual a cargo do garante de defender o ga-

rantido, a recusa em participar do processo é vista como inadimplemento de uma obrigação 

substantiva. Tal obrigação é independente da obrigação de ressarcir (seguro de responsabi-

lidade civil), podendo ser vista como um seguro (acessório) dos custos associados à defesa 

processual (honorários de advogado e afins). Para encorajar o adimplemento da obrigação, 

penaliza-se o garante que se recusa a prestar a defesa nos termos contratuais com a veda-

ção de que depois venha a discutir a relação de garantia em face do garantido ou com a im-

posição de responsabilidade por toda a condenação, ainda que parcialmente não coberta 

pela apólice.633 Com isso, no entanto, pode criar-se uma situação em que a seguradora se vê 

obrigada a defender o segurado ainda que existam entre eles interesses conflitantes quanto 

à obrigação de ressarcir. Para obviar tais dificuldades, quando houver conflito de interes-

ses, o segurador (na sua veste de garante) não fica vinculado à defesa por ele apresentada 

como “gestor de negócios” do segurado. 

‗ ‗ ‗ 

Essa breve excursão comparativa justifica-se porque, na arbitragem, mesmo domés-

tica, não se deve forçosamente aplicar, ainda que de maneira subsidiária, a sistemática pre-

vista no Código de Processo Civil. À luz da maior flexibilidade do processo arbitral, ao in-

térprete é dado ir além das formas interventivas tipificadas pelo legislador processual 

quando isso estiver em consonância com as expectativas contratuais das partes. Em certos 

casos, figuras que cumprem função análoga às modalidades de intervenção previstas no 

CPC podem servir para atender tais objetivos, conciliando interesses legítimos das partes e 

de terceiros com o fundamento contratual da arbitragem. 

                                                                                                                                              

judgment that was procured by collusion between the party representing him and the opposing party. No 
worthy interest is served by sustaining such a judgment, and both private and public interests would be vio-
lated if the judgment were given effect in the face of such an attack.”) 

633 Restatement (Second) of Judgments § 58 (1982), Comentário a (“[I]f the indemnitor fails to assume de-
fense of an action involving a claim that “might be found to be” within the indemnity obligation, he is pre-
cluded from contesting not only the existence and extent of the indemnitee's liability to the injured person but 
also the obligation to indemnify. . . . [T}he indemnitor may be liable for the whole of the indemnitee's liabil-
ity and not merely the portion that is within the limits of liability in the indemnity agreement”) 
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3.2.7.2. Denunciação da lide a terceiro signatário da convenção de arbitragem 

Quando o terceiro é signatário da mesma convenção de arbitragem, deve admitir-se 

a sua intervenção provocada por meio de denunciação da lide, desde que feita em momento 

oportuno (i.e. que possibilite a efetiva defesa do denunciado, sem retrocesso significativo, 

ademais, para o requerente). Em tal caso, todos os personagens relevantes concordaram de 

antemão com a via arbitral: requerente, requerido e denunciado. Ou seja, ainda que existam 

prejuízos à celeridade do processo e ampliação do objeto do litígio, houve consentimento 

prévio dos interessados com a solução. A denunciação pode ser feita, com maior razão, a 

quem já era parte no processo arbitral (entre co-requeridos, e.g.). 

A ressalva de praxe a ser feita concerne à constituição do tribunal arbitral: deve as-

segurar-se a paridade de tratamento, o que, na prática, recomenda a indicação dos árbitros 

pela instituição arbitral (ver, supra, 1.1.3.1). Nesse sentido, a doutrina italiana inclina-se 

por permitir a chiamata in arbitrato do terceiro signatário, desde que se preserve o seu di-

reito à participação na formação do tribunal arbitral634 

3.2.7.3. Inviabilidade de denunciar-se a lide, deduzindo pretensão regressiva no 

próprio processo, a terceiro não-signatário da convenção de arbitragem (“terceiro abso-

luto”) 

Coerentemente com o que expus ao longo deste trabalho, será inviável denunciar a 

lide a terceiro não-signatário da convenção de arbitragem (“terceiro absoluto”) para torná-

lo réu de uma ação regressiva, na arbitragem pendente, contra a sua vontade. A tanto 

equivale, na prática, iniciar uma arbitragem em face do terceiro como requerido, pedindo 

ao tribunal arbitral que julgue diretamente a situação jurídica por este titularizada, sem que 

ele tenha consentido, em qualquer momento, com a jurisdição dos árbitros. Como salta aos 

olhos, tal solução é ilegítima ao violar a autonomia privada do terceiro, privando-o da ju-

risdição estatal independentemente de seu consentimento. Nesse sentido, a doutrina brasi-

leira é praticamente uniforme em rejeitar a possibilidade de denunciação da lide ao terceiro 

não-signatário. Costuma-se apontar não somente a falta de consentimento do demandado 

como óbice, mas também, ainda que em grau menor, a eventual discordância do autor, já 

                                                

634 Laura Salvaneschi, “Commentario allo art. 816-quinquies c.p.c. (Intervento di terzi e successione nel di-
ritto controverso),” in L’arbitrato, p. 259–61 et seq. (Carpi org., 2 ed. 2007). 
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que, ampliando o objeto do litígio, a denunciação introduziria novas matérias, além de um 

novo personagem no processo.635 

Concordando o terceiro não-signatário com a denunciação (e aderindo, assim, à 

cláusula compromissória inter alios), deve perguntar-se se é igualmente exigível a concor-

dância do requerente (contraparte originária). Alguns regulamentos arbitrais, como já 

apontado, dispensam o assentimento do adversário (Swiss Rules (2012) art. 4.2; LCIA Ru-

les (2014) art. 22.1(viii); SIAC (2013) art. 24(1)(b); CEPANI Rules (2013) art. 11); outros 

são mais restritivos, exigindo que o terceiro também faça parte da convenção (ICC Rules 

(2012) art. 7) ou, ainda, que haja novo acordo entre todos os envolvidos (NAI Rules (2010) 

art. 41). Tendo concordado as partes originárias com qualquer uma dessa soluções por 

meio da adoção do respectivo regulamento, deve cumprir-se a sua vontade. 

Admitida que seja a intervenção, nos termos do regulamento arbitral, presume-se 

também a concordância do denunciado com o tribunal arbitral já constituído.636 A denunci-

ação não pode impor um retrocesso à contraparte. Aplicam-se, aqui, mutatis mutandis, as 

considerações já feitas quanto ao litisconsorte necessário não-signatário que ingressa no 

processo inter alios (ver, supra, 3.2.1.4). Acaso não queira sujeitar-se ao tribunal já esco-

lhido, o denunciado pode simplesmente permanecer fora da arbitragem, sem sofrer quais-

quer efeitos, aguardando que o requerido promova eventual demanda regressiva em mo-

mento ulterior, na qual não haverá qualquer compressão de seu direito de ação. 

                                                

635 Nesse sentido, Carlos A. Carmona, Arbitragem e Processo, p. 306–07 (3 ed. 2009); Gilberto Giusti & 
Ricardo Dalmaso Marques, “As Partes na Arbitragem Internacional: Direito Brasileiro, UNIDROIT e 
CISG—Extensão dos Efeitos da Cláusula Compromissória,” in Arbitragem internacional: UNIDROIT, CISG 
e Direito Brasileiro, p. 251 (Finkelstein et al. org., 2010) (salientando que “[s]ó há de ser admitida a denun-
ciação da lide na arbitragem, portanto, se todos estiverem de acordo, inclusive e principalmente o denuncia-
do”); Cândido R. Dinamarco, A arbitragem na teoria geral do processo, n. 43, p. 125 (2013) (admitindo, po-
rém, ao contrários dos outros autores, que o terceiro aceite a denunciação, consumando-se a intervenção, sem 
ressalvar a necessidade de concordância do requerente). 

636 Acaso ainda não tenha sido constituído, denunciante e denunciado devem nomear, em conjunto, um dos 
árbitros; faltando o consenso, a instituição arbitral deve fazê-lo. 
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3.2.7.4. Notificação da pendência da arbitragem ao terceiro não-signatário da 

convenção de arbitragem que concorda em ingressar no processo, ainda que contra a 

vontade da contraparte originária 

Ausente regulação específica quanto à necessidade de assentimento da contraparte, 

cabe ao intérprete definir a regra supletiva aplicável, balanceando os interesses do reque-

rente, de um lado, e do requerido e do denunciado (que aceita a denunciação), de outro. 

Deve levar-se em consideração, aqui, a possibilidade da simples notificação do litígio ao 

terceiro, nos moldes do instituto alemão (Streitverkündung) e sujeita aos limites impostos à 

prática norte-americana do vouching. 

Registre-se, de início, que a notificação simples não é incompatível com o ordena-

mento brasileiro. A doutrina, com efeito, já destacara que, “mesmo quando o Código vede 

a intervenção de terceiros, é cabível a denúncia simples do litígio, com o sentido de sim-

ples notificação, a fim de que o terceiro fique exposto ao efeito de intervenção (art. 55), 

que lhe limitará a defesa na demanda de regresso que a parte sucumbente vier a propor-lhe 

em processo independente.”637 A possibilidade mostra-se útil em diversas ocasiões. Pense-

se, por exemplo, no direito regressivo daquele que indeniza o consumidor por dano resul-

tante de defeito do produto (CDC art. 13, par.). A legislação veda a denunciação da lide, 

prevendo que “a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a 

possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos,” (CDC art. 88), procurando com isso tu-

telar o consumidor, ao evitar que se tumultue o processo com a demanda regressiva. Deve 

admitir-se em tal situação, contudo, que o réu notifique a pendência da lide ao seu anteces-

sor na cadeia produtiva (e.g. fabricante), para que esse possa coadjuvá-lo como assistente 

simples, vinculando-se, quer intervenha ou não, à “justiça da decisão” (CPC art. 55). Trata-

se de solução equilibrada, que a um só tempo protege o réu contra a dupla sucumbência, 

promovendo a uniformidade de decisões, e resguarda a celeridade da tutela jurisdicional 

prestada ao consumidor-demandante, já que por meio da simples notificação não há ampli-

ação do objeto do litígio. Da mesma forma, parte da doutrina já admitira a simples notifi-

cação ao garante da pendência da ação (cautelar) probatória, como a produção antecipada 

de provas.638 

                                                

637 Ovídio Baptista da Silva, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 1, p. 343–44 (2 ed. 2005). 
638 Cândido Dinamarco, Instituições de direito processual civil, vol. 2, n. 601, p. 410 (6 ed., 2009). 
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Transplantada para a arbitragem, a simples notificação não traz prejuízos significa-

tivos para a contraparte do “denunciante” no processo arbitral (i.e. o requerente, via de re-

gra). Em primeiro lugar, inexiste ampliação do objeto do litígio. Embora se imponha a pre-

sença do terceiro (e.g. seguradora do requerido), não há a “discussão de questões parale-

paralelas,” possibilidade que preocupa a doutrina que rejeita a denunciação da lide na falta 

de assentimento do requerente.639 Preserva-se, com isso, o interesse do requerente na cele-

ridade do processo arbitral, pois os árbitros não se desviam, em sua cognição, da matéria 

que é objeto da convenção de arbitragem e da demanda. A solução é consentânea com a 

admissão do assistente simples que é afetado pelos efeitos reflexos da sentença (ver, supra, 

3.2.2), com a diferença de que, ao invés, é o interesse de uma das partes (o notificante), e 

não do terceiro, que prevalece sobre a privacidade da arbitragem e os interesse da contra-

parte. 

Objetar-se-á talvez que a denunciação feita pelo requerido ocasionaria a quebra da 

natureza privada e da confidencialidade inerente à arbitragem: a admissão de terceiro não-

signatário no processo inter alios violaria, por essa perspectiva, o correspondente direito 

assegurado ao requerente. O argumento perde boa parte de sua força, entretanto, quando se 

identifica justamente no exercício legítimo de um direito da parte—nesse caso, o direito de 

regresso do requerido diante do terceiro—uma das exceções à confidencialidade (ver, su-

pra, 1.1.3.2). Ora, parece inexistir dúvida séria no sentido de que o potencial denunciante 

poderá valer-se da sentença arbitral para embasar futura ação autônoma de regresso contra 

o seu garante, ainda que este não tenha participado do processo original, não obstante 

eventual dever de confidencialidade. Ao fim e ao cabo, ceifar a denunciação não protege o 

suposto interesse da contraparte na confidencialidade da arbitragem. Como o requerido su-

cumbente na arbitragem poderia valer-se, de qualquer maneira, do laudo em demanda ulte-

rior contra a seguradora, inexiste prejuízo em admitir que essa integre, desde logo, o con-

traditório do processo—sobretudo porque atuará na condição de mero assistente da parte. 

Impedida a denunciação (na forma de simples notificação), não há ganho efetivo 

pelo prisma da confidencialidade (que é relativa em tal caso e seria superada, de qualquer 

maneira, pela apresentação do laudo como fundamento para a ação regressiva); por outro 

lado, sujeita-se o requerido ao risco indesejável, do ponto de vista da uniformidade das de-

                                                

639 Carlos A. Carmona, Arbitragem e Processo, p. 306 (3 ed. 2009). 
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cisões, da dupla sucumbência. A balança pesa, portanto, em favor da admissão do terceiro, 

ainda que contra a vontade da contraparte originária (i.e. requerente), mas na qualidade de 

assistente simples—tutelando-se, assim, o interesse legítimo do requerido em evitar o risco 

da dupla sucumbência. A denunciação da lide transmuda-se, então, em simples notificação 

do litígio, apta a vincular o terceiro à justiça da decisão (CPC art. 55), mas sem decidir a 

pretensão regressiva no próprio processo. Há, por assim dizer, uma assistência provocada. 

Verifica-se uma situação curiosa, mas que confirma, a meu ver, o acerto do cami-

nho percorrido pela tese, na doutrina suíça. Antes da promulgação de um Código de Pro-

cesso Civil unitário (2008), o país conhecia diferentes diplomas cantonais sobre a matéria, 

com sistemas divergentes. Os cantões franco-suíços admitiam a appel en cause, modalida-

de de intervenção forçada em que a parte deduz desde logo pretensão contra o terceiro no 

próprio processo. Já os cantões germânicos, filiados à ZPO, previam apenas a notificação 

pura do terceiro (Streitverkündung), sujeitando-o aos efeitos de intervenção (Interven-

tionswirkung). Apesar de o atual Código prever ambas as figuras (ver art. 81: appel en 

cause; arts. 78–80: dénonciation d’instance, à qual se aplica, por referência expressa, o art. 

77, que cuida dos effets de l’intervention), a doutrina, a depender de sua filiação, diverge 

quanto à aplicação dos institutos na arbitragem. Os autores de formação francesa, partindo 

da premissa de que a chamada traz uma verdadeira parte ao processo (contra quem é diri-

gida uma pretensão), exigem que a cláusula compromissória vincule também o terceiro; os 

autores de origem germânica, pelo contrário, acostumados com a mera notificação do lití-

gio, dispensam tal requisito, pois o terceiro estaria vinculado apenas pelo efeito de inter-

venção.640 

                                                

640 François Perret, “I terzi e il lodo arbitrale.” Riv. arb., 2012, 799 ss., p. 801–02. Ver, ainda, Dorothée 
Schramm, “Commentary on the Swiss Rules, Article 4 (Consolidation and joinder),” Arbitration in Switzer-
land (Arroyo ed.), p. 365 (2013) (“some substantive laws (e.g., Swiss law) provide that the respondent may 
request, instead of directly asserting a claim, that the third person support the respondent in the pending pro-
ceedings (third-party notice; in German: “Streitverkündigung”; in French: “dénonciation d'instance”) and 
thus be joined as a side party. Such a request during pending proceedings can have the effect that any nega-
tive outcome of the proceedings also binds the third person in future recovery proceedings (see, e.g., Art. 193 
of the Swiss Code of Obligations). Should joinder of the third person as a formal party or side party not be 
possible or appropriate, the arbitral tribunal may consider merely inviting the third person to participate in the 
proceedings to support the respondent. To the extent that such an invitation leads to the desired effects under 
the applicable substantive law, the arbitral tribunal is not required to render a binding order against the third 
person. Because an invitation simply entitles the third person to participate but does not oblige it to do so, ju-
risdictional problems are avoided. The arbitral tribunal must nevertheless examine whether the other party 
(i.e., the claimant) has any legitimate interest in preventing any kind of participation by the third person (e.g., 
a legitimate interest in confidentiality”)). 
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A solução traz, ainda, a vantagem de evitar a solução drástica preconizada por al-

guns autores, quando a denunciação da lide for reputada obrigatória (rectius: um ônus) para 

assegurar o direito regressivo (CC art. 456; CPC art. 70, I: garantia “própria”), consistente 

em extinguir a arbitragem sem julgamento do mérito.641 

3.2.7.5. Possibilidade de simples notificação da pendência da arbitragem à segu-

radora de responsabilidade civil (“vouching”) 

A admissão da denunciação como uma “assistência provocada” (i.e. comunicação 

que possibilita a assistência, mas que sujeita o terceiro, em qualquer hipótese, à eficácia de 

intervenção) não causa perplexidade quando, pela própria relação que liga o denunciante 

ao terceiro, este último tem o dever de ressarcir aquele por prejuízos resultantes de senten-

ças ou julgamentos. Trata-se de hipótese comum em relações de seguro: apólices frequen-

temente estipulam a obrigação do segurador de indenizar o segurado diante de condenação 

(judicial ou arbitral) e, ademais, o dever (ou ao menos a faculdade) de apresentar defesa 

em nome daquele. Já se discutiu, nesse sentido, o caso Executive Risk Indem,642 em que a 

corte decidiu que a sentença arbitral poderia ser oposta à seguradora (que havia sido convi-

dada, mas se negara a participar do processo) como uma “perda” nos termos da apólice643 

(ver, supra, 3.1.3.2).  

                                                

641 Gilberto Giusti & Ricardo Dalmaso Marques, “As Partes na Arbitragem Internacional: Direito Brasilei-
ro, UNIDROIT e CISG—Extensão dos Efeitos da Cláusula Compromissória,” in Arbitragem internacional: 
UNIDROIT, CISG e Direito Brasileiro, p. 251 (Finkelstein et al. org., 2010). Permito-me adicionar que, ain-
da que não se possa realizar a mera notificação do litígio ao terceiro, seria preferível, em tal caso, sacrificar o 
direito de regresso do requerido, dando-se cumprimento à cláusula compromissória e atendendo-se aos inte-
resses da contraparte; afinal, o requerido optou pela arbitragem ciente de tais riscos. 

642 Executive Risk Indem., Inc. v. Jones, 89 Cal. Rptr. 3d 747 (2009). 
643 A corte considerou irrelevante o fato de que a apólice debatida não impunha à seguradora o dever de de-

fender o segurado (mas apenas de ressarcir despesas com a defesa); com ou sem dever contratual de defesa, a 
seguradora tinha ciência de que, sendo condenado o segurado, a obrigação de indenizar surgiria nos termos 
da apólice. Id., 758 (citando precedents). No original: “we conclude that when an insurer (1) is duly notified 
of the underlying claim against its insured; and (2) is given a full opportunity to protect its interests, the re-
sulting judgment—if obtained without fraud or collusion—is binding against the insurer in any later coverage 
litigation on the claim involving its insured. This rule applies regardless of whether the insurer has a contrac-
tual duty to defend, or whether or not its refusal to participate in the underlying proceedings is legally justi-
fied.” Id., 759. 

Contra, embora admitindo a notificação em abstrato, HKZ Case No. 12171, Award on Third Person Noti-
ce, 7 April 2004, 23(2) ASA Bull. 270, 272 (2005) (recusando a notificação do litígio a um terceiro sem o 
consentimento da contraparte). A decisão é confuse, porém, e, em algumas passagens, aparentemente contra-
ditória. Ao que parece, embora tenha sido pedida a pura notificação do litígio ao terceiro, o que dispensaria a 
sua vinculação à convenção de arbitragem (“Since the third person who assists one of the parties as a collate-
ral intervener or based on a third party notice does not become a party to the arbitration proceedings, it is not 
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Em tais casos, a comunicação da lide (com efeito de intervenção) não faz nada mais 

do que implementar o arranjo contratual das partes—a eficácia de intervenção resulta, por 

assim dizer, do próprio contrato. Daí poder ser admitida, a meu ver, ainda que o “denunci-

ado” não manifeste vontade atual de ingressar no processo. 

Outro caso norte-americano é ilustrativo do alcance prático da solução. Em Dana-

os,644 ação movida perante o S.D.N.Y., o dono do navio ou armador celebrou acordo com o 

dono da carga para indenizá-lo por prejuízos. O dono do navio iniciou então arbitragem em 

Londres contra o afretador (charterer), buscando ressarcimento do que havia pago ao dono 

da carga e reparação por danos ao navio. O afretador, por sua vez, notificou (vouching in) 

o estivador (stevedore) da pendência da arbitragem. Esse, entretanto, recusou-se a partici-

par da arbitragem. A disputa retornou ao S.D.N.Y. para que fossem resolvidas as demandas 

incidentais entre o afretador e o estivador (demanda regressiva) e entre o estivador e o do-

no do navio (em que o estivador alegara que um defeito no navio, e não sua negligência, 

havia sido a causa do acidente). Tanto o afretador quanto o dono do navio alegaram que, 

diante do vouching in e do efeito de intervenção (= issue preclusion), o estivador estava 

vinculado ao resultado da arbitragem, em que se havia decidido que a causa do acidente ti-

nha sido a sua atuação culposa. O juiz em primeiro grau recusou a vinculação, embora te-

nha decidido que a culpa havia sido mesmo do estivador, julgando apenas parcialmente 

procedente a pretensão do afretador. 

A Court of Appeals destacou que, diante do vouching, o garante, ainda que não te-

nha intervindo, fica, via de regra, precluído de rediscutir a justiça da decisão por princípios 

de collateral estoppel. Poderá, é claro, discutir os pressupostos da própria relação de garan-

tia, mas não os fundamentos da sentença inter alios. Para que o efeito se produza, contudo, 

é necessário que os seus interesses tenham sido adequadamente representados no proces-

so.645 Ademais, o processo (ao qual é convidado) deve dar-lhe oportunidades efetivas de de-

                                                                                                                                              

necessary that such third person is a party to the arbitration agreement”), a parte na verdade desejava integrar 
o terceiro para que este formulasse uma pretensão contra o adversário comum (“If [a parte] intended with its 
request to make [o terceiro] a party to this procedure in order for it to claim its own damages, this would re-
quire [o terceiro] to become a party to this arbitral procedure based on a main intervention”), o que se apro-
ximaria de uma intervenção litisconsorcial. 

644 SCAC Transport (USA) Inc. v. The Danaos, 845 F.2d 1157 (2d Cir. 1988) 
645 Restatement (Second) of Judgments § 57 (1982). 
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fesa, de tal forma que um resultado diverso não seria provável se tivesse litigado em outra 

sede. 

Reformando a decisão recorrida, a corte destacou a vinculação do estivador à sen-

tença arbitral, ainda que ele não tivesse consentido em intervir. Salientou, nesse sentido: a) 

que inexistiam diferenças processuais relevantes entre a arbitragem e o processo judicial 

(do ponto de vista da defesa dos direitos); b) que não seria aplicável a regra segundo a qual 

é vedada a vinculação de um sujeito à arbitragem contra a sua vontade, pois o vouching é 

instituto utilizado justamente nos casos em que inexiste, no processo judicial, personal ju-

risdiction sobre o terceiro.646 Corroborando esse entendimento, a Court of Appeals frisou 

que a arbitragem é meio comum de resolução de controvérsias marítimas, estando ciente o 

estivador de que os contratos usualmente contêm cláusulas compromissórias. 

Sujeita a um controle, caso a caso, quanto à justiça da vinculação, parece-me que a 

solução pode ser adotada também entre nós—sempre que estiver afinada com a própria ex-

pectativa contratual das partes e do terceiro-garante. Trata-se de hipótese de todo excepci-

onal. O exemplo mais proeminente é, como já mencionado, o da seguradora de responsabi-

lidade civil, em que o ressarcimento pela condenação (judicial ou arbitral) é justamente o 

objeto do contrato. 

O fundamento contratual permite invocar, aqui, na esteira da doutrina suíça, o prin-

cípio da boa-fé objetiva (aplicado ao direito processual) para justificar a vinculação do de-

nunciado, ainda que não participe do processo, à justiça da decisão.647 Como mecanismos 

de controle, deve lembrar-se que a arbitragem tem de ter sido efetivamente objeto de um 

processo a contraditório pleno (adversarial) entre as partes.648 Ao notificado é dado impug-

nar a sentença que tenha sido o resultado de dolo ou colusão, cabendo-lhe, ainda, a excep-

                                                

646 “[W]e are also not convinced that the usual rule that a party will not be bound by arbitration absent its 
consent necessarily requires that a party consent before it may be vouched into an arbitration. . . . In the ab-
sence of vouching, a party would have to consent to the exercise of a court's jurisdiction in order to be bound 
by the court's decrees if the court lacked personal jurisdiction. Likewise, in the absence of vouching, a party 
would have to consent before being bound by arbitration. A party can, however, be vouched into a judicial 
proceeding when there is neither personal jurisdiction nor consent.” 

647 François Perret, “I terzi e il lodo arbitrale.” Riv. arb., 2012, 799 ss., p. 801 (referindo-se, por analogia, 
também à doutrina anglo-saxônica de estoppel). 

648 Great Divide Ins. Co. v. Carpenter ex rel. Reed, 79 P.3d 599, 614 (Alaska, 2003) (decidindo que uma 
arbitragem entre a vítima e o segurado, em que as partes teriam concordado que a vítima não executaria a 
sentença contra o segurado e que certas matérias seriam excluídas do objeto do litígio—e.g. culpa concorren-
te—, não era verdadeiramente “adversarial” e portanto não poderia vincular a seguradora). 
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tio male gesti processus, por meio da qual tem de demonstrar que: “I - pelo estado em que 

recebera o processo, ou pelas declarações e atos do assistido, fora impedido de produzir 

provas suscetíveis de influir na sentença; II - desconhecia a existência de alegações ou de 

provas, de que o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu” (CPC art. 55). 

Note-se que a proposta da tese neste ponto difere substancialmente do third party 

effect sugerido por Brekoulakis.649 Tal efeito atingiria o terceiro independentemente de lhe 

ter sido oportunizada a participação no processo. Trata-se de extensão, pura e simples, dos 

efeitos da sentença a uma relação alhei (valor absoluto da sentença). Aqui, pelo contrário, 

propugna-se a vinculação tão-somente do terceiro contratualmente obrigado a indenizar a 

parte pelo valor da condenação e que, pelo próprio objeto do contrato, poderia antever a 

possibilidade de uma arbitragem. Mais, a vinculação dá-se apenas quando ele tiver sido no-

tificado, em tempo hábil, da pendência do litígio, em processo no qual possa efetivamente 

fazer valer as suas razões como assistente—protegendo-se, ainda, os seus interesses contra 

o dolo ou conluio entre as partes e a má gestão do processo. Ao invés de estender os efeitos 

da sentença para “compensar” a falta de participação no processo, opotuniza-se justamente 

a participação como fator que legitima o efeito de intervenção. A diferença é crucial. 

3.2.8. Obrigações Subjetivamente Complexas: Chamamento ao Processo ou 

Notificação Simples do Litígio ao Terceiro 

O chamamento ao processo é modalidade de intervenção provocada que visa a tute-

lar a posição do fiador (CPC art. 77, I e II) ou do devedor solidário (CPC art. 70, III) de-

mandado pela prestação comum. O fiador que é demandado pelo pagamento da dívida po-

de chamar ao processo o devedor afiançado ou os co-fiadores. De modo semelhante, o 

devedor solidário, quando demandado sozinho pelo pagamento integral da dívida, pode 

chamar ao processo os seus co-devedores. Existe uma área comum entre o chamamento ao 

processo e a denunciação da lide (CPC art. 70, III), já que ambas veiculam ações regressi-

vas;650 não por acaso, muitas legislações não distinguem os dois institutos. 

                                                

649 Ver, supra, 3.1.3. 
650 Há diferenças que podem ser destacadas, contudo: a) a posição do terceiro interveniente é diversa: no 

chamamento, o chamado é litisconsorte do devedor originalmente demandado; na denunciação, o denunciado 
é assistente diante da ação principal; b) o chamamento só pode ser provocado pelo réu; a litisdenunciação 
pode ser feita também pelo autor; c) enquanto na denunciação inexiste relação direta entre o denunciado e o 
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Por meio do chamamento ao processo, o demandado—fiador ou devedor solitá-

rio—assegura de duas maneiras o seu direito regressivo (quanto ao todo ou às respectivas 

quotas) frente ao afiançado ou aos demais co-devedores. Primeiro, porque sem que estives-

sem presentes os demais, o fiador ou devedor solidário demandado ficaria exposto ao risco 

de dupla sucumbência, podendo ser condenado em face do credor e, subsequentemente, vir 

a ser derrotado na ação de regresso. Segundo, porque a própria sentença que julgar proce-

dente a pretensão creditória valerá, entre o demando original e os chamados, como título 

executivo em favor daquele que vier a pagar. Amplia-se o objeto do litígio e decide-se, em 

outras palavras, também a demanda regressiva.651 

Ao fazê-lo, no entanto, o chamamento desfavorece o credor-demandante. À luz do 

direito substantivo, ele pode escolher cobrar a dívida toda de um só devedor: “o credor tem 

direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida 

comum” (CC art. 275). Tal faculdade se vê enfraquecida, no entanto, pela “cumulação de 

novas demandas por ele não desejadas,” obrigando o credor-demandante “a tolerar as inú-

meras demandas paralelas entre os co-devedores a que o chamamento dá lugar.”652 Desvir-

tua-se, em alguma medida, a solidariedade, enquanto instituto de direito substantivo, em 

nome do processo e dos objetivos de economia processual e uniformidade de decisões. 

Cumpre analisar, agora, se o instituto é consentâneo com a arbitragem, focando-se, 

em sequência, as duas hipóteses mencionadas: a) a fiança; e b) as obrigações solidárias. 

3.2.8.1. Fiança 

O fiador obriga-se contratualmente a satisfazer ao credor uma obrigação assumida 

pelo devedor afiançado, acaso este não a cumpra (CC art. 818). Trata-se de obrigação au-

tônoma, porém acessória, na medida em que, havendo uma unicidade de prestação, a ex-

tinção da dívida principal implica a extinção da fiança. Ao pagar a dívida, por outro lado, o 

                                                                                                                                              

adversário do denunciante, o chamamento ao processo amplia o pólo passivo de demanda originária, veicu-
lando, ao mesmo tempo, a pretensão regressiva entre os co-devedores. 

651 No mesmo sentido, à luz do direito suíço, François Perret, “I terzi e il lodo arbitrale,” Riv. arb., 2012, 
799 ss. (indicando que são decididas no mesmo processo tanto a pretensão do credor quanto a ação regressiva 
entre os codevedores, ainda que esta o seja apenas condicionalmente). 

652 Ovídio Baptista da Silva, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 1, p. 360–61 (2 ed. 2005); ver, 
ainda, Heitor Sica, “Notas críticas ao sistema de pluralidade de partes no processo civil brasileiro,” Revista 
de Processo, 2011, v. 200, 13 ss., p. 27–28. 
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fiador subrroga-se nos direitos do credor e pode, assim, demandar regressivamente o deve-

dor afiançado ou eventuais co-fiadores, tidos como devedores solidários, pelo reembolso 

do todo ou da quota-parte (CC arts. 831, 832). 

Deve destacar-se, desde logo, que a cláusula compromissória contida no contrato 

principal não pode ser invocada contra o fiador para resolver litígios ligados ao contrato de 

fiança. A fiança é contrato diverso, sujeito às suas próprias regras e seu próprio equilíbrio 

econômico.653 Inversamente, o fiador não pode opor ao credor a cláusula compromissória 

inter alios. Ao pagar e, assim, subrogar-se na posição do credor, contudo, o fiador fica vin-

culado à cláusula compromissória contida no contrato principal para demandar regressiva-

mente o devedor afiançado.654 

Como já visto, o instituto do chamamento ao processo permite ao fiador que é de-

mandado pelo pagamento convocar o devedor afiançado ou, ainda, os co-fiadores (CPC 

art. 77, I). Cumpre averiguar, aqui, em que medida a intervenção provocada se revela con-

sentânea com a arbitragem. 

Duas questões referentes à intersecção entre o contrato de fiança e o processo arbi-

tral merecem aqui tratamento. Primeiro, deve averiguar-se se o fiador demandado na arbi-

tragem, à luz de cláusula compromissória pactuada no contrato de fiança, dispõe de algum 

mecanismo para provocar a intervenção do devedor afiançado ou dos co-fiadores. Segun-

do, deve esclarecer-se quais são os efeitos projetados pela sentença arbitral proferida entre 

o credor e o devedor afiançado sobre o fiador. Tratarei dos dois temas em ordem sucessiva. 

3.2.8.1.1. Notificação da pendência da arbitragem pelo fiador ao devedor-

afiançado que não é parte da convenção de arbitragem 

Como já visto, a fiança é contrato autônomo. Por isso, ressalvada a hipótese em que 

uma única cláusula compromissória alcance ambas as relações (dívida principal e fian-

                                                

653 Bernard Hanotiau, “Arbitration and Bank Guarantees: An Illustration of the Issue of Consent to Arbitra-
tion in Multicontract–Multiparty Disputes,” 16(2) J. Int’l Arb. 15, p. 17 (1999) (destacando que a obrigação 
assumida pelo fiador não é idêntica à do devedor principal, mas sim a de pagar o equivalente em caso de ina-
dimplemento, de modo que o fiador não ratifica o contrato principal e a cláusula compromissória nele conti-
da). A solução vale também para a fiança bancária: a cláusula compromissória contida no contrato principal 
não se estende ao negócio autônomo por meio do qual foi contratada a garantia. Id., p. 16–17. 

654 Id., p. 18. Ver, tratando da subrrogação, supra, 2.4.2. 
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ça),655 o fiador não pode chamar o devedor afiançado ao processo contra a sua vontade. Tal 

como na denunciação da lide, há aqui o exercício de pretensão regressiva no próprio pro-

cesso, não sendo legítimo sujeitar o chamado, de maneira forçada e para impor-lhe uma 

condenação, à jurisdição dos árbitros. 

Quando há concordância espontânea do chamado não-signatário, aplicam-se, muta-

tis mutandis, as observações já feitas quando do trato da denunciação da lide (ver, supra, 

3.2.7). Em síntese: ausente previsão específica no regulamento arbitral, deve aceitar-se, 

mesmo que contra a vontade da contraparte, a simples notificação do litígio ao “chamado” 

que está disposto a arbitrar. Estando todos os envolvidos de acordo (i.e. tendo assentido 

também o requerente), pode dar-se o chamamento completo, com ampliação do objeto do 

litígio, tal qual previsto no Código de Processo Civil (CPC art. 80). 

Cabe perguntar, contudo, se o fiador não pode apenas notificar o devedor afiança-

do, sujeitando-o à justiça da decisão, mesmo quando este se recuse, em princípio, a partici-

par do processo. A meu ver, tal como na situação específica da seguradora de responsabili-

dade civil, que pode ser vouched in, a solução positiva impõe-se. A exemplo do que se 

passa no campo da denunciação da lide, parte da doutrina admite essa solução quando 

houver já transcorrido o prazo para o chamamento, permitindo-se ao demandado “a notifi-

cação simples do co-devedor, não para propor-lhe desde logo a ação regressiva, mas ape-

nas para sujeitá-lo aos efeitos do art. 55.”656 Havendo simples comunicação, o “chamado” 

atua como simples assistente do devedor demandado. Inexiste, em outras palavras, a dis-

cussão interna entre os co-devedores solidários, que fica reservada para eventual e ulterior 

ação de regresso. A diferença relevante está em que o chamado (devedor principal), quan-

do demandado na ação regressiva, não poderá controverter as questões comuns surgidas no 

curso da arbitragem entre o credor e o fiador (e.g. não poderá arguir que a dívida estivesse 

já prescrita, ou que o instrumento que dera origem à obrigação fosse inválido). 

A dívida do fiador é contratada em benefício exclusivo do devedor afiançado. Seria 

manifestamente injusto que o fiador, demandado na arbitragem, ficasse exposto ao risco da 

dupla sucumbência, podendo vir a ser condenado face ao credor e, subsequentemente, der-

                                                

655 Na prática, isso é comum, já que o fiador é muitas vezes signatário do próprio contrato firmado pelo de-
vedor principal. 

656 Ovídio Baptista da Silva, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 1, p. 369 (2 ed. 2005). 



 240 

rotado na ação de regresso contra o afiançado. Relembre-se que parte da doutrina chega ao 

ponto extremado (e, a meu ver, equivocado: ver, infra, 3.2.8.1.2) de admitir que a sentença 

proferida entre o devedor afiançado e o credor é oponível ao fiador que não participou do 

processo.657 Proponho, aqui, uma solução em sentido inverso e, ainda, menos drástica, por-

quanto predicada na oportunidade de participação do terceiro no processo. Ou seja, embora 

rejeite essa ilegítima eficácia ultra partes da sentença (contra o fiador), não vejo obstáculo 

em admitir que, oportunizada a participação efetiva do devedor na arbitragem, e controla-

da a justiça desta, a ele seja oponível a sentença inter alios. 

Por isso, retomando aqui as considerações feitas a propósito da possibilidade de 

denunciação simples da lide à seguradora de responsabilidade civil, ao fiador deve ser as-

segurado o direito de comunicar a pendência da arbitragem ao devedor. Assim fazendo, o 

fiador oportuniza o ingresso do devedor afiançado como seu assistente, vinculando-o aos 

fundamentos da sentença arbitral e sujeitando-o ao efeito de intervenção (CPC art. 55). Ele 

não deduz, entretanto, ação regressiva. Nessa medida, não extrapola os limites da conven-

ção de arbitragem com prejuízo para o credor-requerente, pois inexiste ampliação do obje-

to do litígio. Ao mesmo tempo, não sujeita o devedor afiançado a um provimento que de-

cida diretamente a sua situação substancial, o que não ofende, dadas as características 

específicas da relação devedor-fiador, a base consensual da arbitragem. Como medida pro-

tetiva, assegura-se ao fiador a exceptio male gesti processus. 

3.2.8.1.2. Efeitos da Sentença Arbitral Proferida no Confronto do Devedor Afian-

çado Sobre o Fiador 

A sentença arbitral proferida entre o credor e o devedor afiançado pode, em alguns 

casos, produzir efeitos sobre o fiador. Eventual eficácia ultra partes depende, em suma, de 

saber se a sentença traz benefício ou prejuízo o fiador. Beneficiando-o, a sentença tem efi-

                                                

657 Alexis Mourre, “L'intervention des tiers à l'arbitrage,” Revista Brasileira de Arbitragem, 2007, vol. 16, 
§ 22, p. 85–86 (« Pour la caution, comme pour l'assureur, l'opposabilité est fondée sur l'idée selon laquelle la 
caution aussi bien que l'assureur ont été représentés par le débiteur principal ou l'assuré. La caution et l'assu-
reur sont réputés avoir participé au procès. Cette idée, logique en ce qui concerne l'assureur dès lors que la 
police comporte une clause de direction du procès, est beaucoup plus discutable en ce qui concerne la cau-
tion, à l'égard de laquelle il s'agit d'une pure et simple fiction. De quelque façon que les décisions soient mo-
tivées, le fait est bien qu'une sentence arbitrale peut être opposée à une caution qui n'a été ni partie ni réelle-
ment représentée à la procédure »). Deve ver-se, nesse sentido, a exposição da tese de Stavros Brekoulakis 
(supra, 3.1.3). 
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cácia ultra partes; prejudicando-o, seus efeitos ficam restritos às partes no processo (credor 

e devedor afiançado). 

A sentença arbitral inter alios produzirá efeitos benéficos para o fiador quando vier 

a declarar inexistente a dívida principal. A queda da relação principal (dívida afiançada) 

faz cair, como decorrência lógica, a relação acessória (fiança). Assim, extinta a dívida 

principal, extingue-se a fiança como efeito reflexo. Se o credor que sucumbiu diante do 

devedor principal voltar-se contra o fiador, portanto, este poderá opor-lhe a sentença inter 

alios.658 

O efeito ocorre até mesmo nas chamadas garantias sob demanda (demand guaran-

tee; stand-by letters of credit; garanzia a prima richiesta), tidas como autônomas com re-

lação ao débito subjacente e exigíveis mediante simples requerimento do beneficiário. Uma 

demand guarantee não teria, com efeito, qualquer fundamento concebível nas situações em 

que a obrigação subjacente do requerente foi declarada inválida por juiz ou tribunal arbi-

tral, exceto se o próprio contrato indica que tal risco é coberto pela garantia.659 

Já a sentença que declarar existente a dívida principal em face do afiançado não 

produzirá quaisquer efeitos perante o fiador—que, se isso fosse permitido, receberia preju-

ízo em razão do processo inter alios.660 Movendo o credor ação contra o fiador, este poderá 

rediscutir todos os elementos da obrigação principal (ainda que já decididos na sentença 
                                                

658 Reputo desnecessário distinguir, aqui, entre eficácia da sentença e coisa julgada, pois ambos os concei-
tos levam a resultado idêntico: o reconhecimento da extinção da fiança e a rejeição da demanda proposta pelo 
credor (que sucumbiu perante o devedor principal) contra o fiador. Para uma visão em sentido contrário, ver, 
mais uma vez, J. R. Cruz e Tucci, Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, p. 195 
(2006) (afirmando que: “não é a coisa julgada que traz qualquer espécie de benefício ao fiador—que acaba 
mesmo sendo beneficiado—, mas é a eficácia da sentença declaratória que tendo como inexistente o princi-
pal, torna inexistente o acessório, visto não poder o credor exigir a garantia sobre um crédito que não mais 
existe.”) 

659 Ver, nesse sentido, United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of 
Credit (New York, 1995) (a qual não foi assinada, no entanto, pelo Brasil e serve, pois, apenas como fonte 
persuasiva). Tratando das exceções à obrigação de pagamento pela garante, a Convenção prevê os casos em 
que “[j]udging by the type and purpose of the undertaking, the demand has no conceivable basis.” Art. 
19(1)(c). Adiante, no art. 19(2)(b), indica como hipótese em que a requisição é carecedor de qualquer funda-
mento concebível aquela em que “The underlying obligation of the principal/applicant has been declared in-
valid by a court or arbitral tribunal, unless the undertaking indicates that such contingency falls within the 
risk to be covered by the undertaking.” O texto da Convenção, nas línguas oficiais da ONU, está disponível 
em: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/payments/guarantees/X_15.pdf. 

 
660 J. R. Cruz e Tucci, Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, p. 195 (2006) 

(“Declarada existente a obrigação do devedor principal, na ação que lhe foi promovida pelo credor, o fiador 
não é atingido pela eficácia da sentença e muito menos pela coisa julgada.”) 
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entre o credor e o devedor afiançado), bem como, obviamente, os elementos específicos da 

relação de fiança em si. Poderá, por exemplo, arguir que a dívida, ao tempo em que cobra-

da, já estava prescrita, ainda que a alegação tenha sido rejeitada no primeiro processo. 

Apesar de os resultados serem aparentemente contraditórios, as soluções são, quan-

do devidamente analisadas, inteiramente harmônicas. Os efeitos da sentença projetam-se 

sobre o terceiro-fiador tal como se produziriam os efeitos resultantes de um negócio jurídi-

co análogo no plano do direito substantivo. Se a sentença declara inexistente o débito prin-

cipal, isso equivale à aceitação de remissão da dívida pelo devedor principal (CC art. 385), 

o que beneficiaria reflexamente o fiador. Se, ao contrário, a sentença declara a dívida prin-

cipal existente, isso não pode vincular o fiador de nenhuma forma, já que o devedor não 

pode criar ele próprio débitos em prejuízo de um terceiro.661 

Como o fiador não pode sofrer qualquer prejuízo à luz da sentença arbitral inter 

alios, inexistem motivos para admitir a sua intervenção, ainda que como mero assistente 

simples, contra ou independentemente da vontade das partes originárias. (Sobre o tema, 

ver, supra, 3.2.2.2). Poder-se-ia objetar que o fiador tem interesse em antecipar-se, inter-

vindo no processo inter alios para coadjuvar o devedor afiançado, buscando com isso obter 

o reconhecimento da inexistência da obrigação principal. O interesse em antecipar um pos-

sível benefício é, no entanto, diverso do interesse em proteger-se de eventual prejuízo. Ao 

contrário do terceiro que pode sofrer efeitos negativos provenientes da sentença inter alios, 

como é o caso do sublocatário, deve preponderar, em face do fiador não-signatário que 

queira voluntariamente intervir, o interesse da contraparte (i.e. do credor) em litigar apenas 

contra o devedor principal. Afinal, eventual sentença favorável ao devedor beneficiará au-

tomaticamente o fiador e, por outro lado, se o afiançado for condenado, tal declaração não 

lhe será oponível. 

3.2.8.2. Obrigações Solidárias 

Existe solidariedade quando vários sujeitos são credores de uma mesma prestação 

(solidariedade ativa) ou, de maneira especular, quando vários sujeitos são devedores de 

uma mesma prestação (solidariedade passiva) (CC art. 264). Havendo mais de um credor, 
                                                

661 Francesco P. Luiso, Principio del contraddittorio ed efficacia della sentenza verso terzi, p. 103 (1981); 
em sentido assemelhado, valendo-se no entanto da distinção entre eficácia da sentença e coisa julgada, J. R. 
Cruz e Tucci, Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, n. 20.4, p. 195–97 (2006). 
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cada um pode exigir integralmente a prestação do devedor—que, prestando a um credor, se 

libera frente aos demais. Nos casos de solidariedade passiva, qualquer dos devedores pode 

ser constrangido pelo credor a satisfazer a obrigação toda, liberando os demais. A solidari-

edade passiva favorece, como se vê, o credor; a solidariedade ativa, ao devedor.662 

Embora exista unicidade externa—podendo o credor exigir a obrigação por inteiro 

de um único co-devedor ou o devedor pagar a qualquer um dos co-credores—a obrigação 

divide-se nas relações internas entre co-credores ou co-devedores. Assim, o credor solidá-

rio que recebe tem de repassar a respectiva quota aos demais co-credores. O devedor soli-

dário que paga, por sua vez, tem direito de regresso frente aos demais, que podem, no en-

tanto, opor-lhe exceções cabíveis frente ao credor comum (alegando, e.g., que a dívida 

paga já estava prescrita ou que o contrato era inválido). 

Ainda que a prestação seja única, prevalece hoje a tese de que na solidariedade há 

uma pluralidade de obrigações.663 Dispensa-se, assim, a imposição de litisconsórcio entre 

os co-devedores. Há mero litisconsórcio facultativo, ainda que o sistema processual favo-

reça a coordenação entre as diferentes obrigações conexas por meio justamente do chama-

mento ao processo (CPC art. 77, III). 

Mecanismos de coordenação justificam-se porquanto, embora diversas as obriga-

ções, há um fim comum e uma única prestação devida. A regra de coordenação entre as si-

tuações dos co-devedores e co-credores é aquela segundo a qual “se propagam aos outros 

devedores em sólido ou aos outros credores em sólido as consequências favoráveis, não se 

propagam aquelas desfavoráveis.”664 Isso ocorre tanto no plano do direito substancial quan-

to no processo. A sentença favorável ao devedor solidário demandado produz efeitos quan-

to aos seus co-devedores; especularmente, a sentença de procedência na ação movida pelo 

credor beneficia os co-credores. Trata-se de extensão da coisa julgada secundum eventum 

litis, ressalvados apenas os casos em que o julgamento tenha por razão determinante um 

                                                

662 Francesco Galgano, Le obbligazioni in generale, p.  25 (2 ed. 2011); Id., Il diritto civile in 27 lezioni, 
p. 134 (2007). 

663 Francesco Galgano, Le obbligazioni in generale, p.  23–24 (2 ed. 2011) (destacando, no entanto, que 
haverá litisconsórcio necessário quando a sentença visa a dar cumprimento específico a certas obrigações; é o 
caso, segundo o autor, da sentença substitutiva de vontade proferida contra uma pluralidade de promissários 
adquirentes de um mesmo imóvel); Elena Zucconi Galli Fonseca, La convenzione arbitrale rituale rispetto ai 
terzi p. 242 et seq. (2004). 

664 Francesco Galgano, Le obbligazioni in generale, p.  25 (2 ed. 2011) 
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motivo pessoal (CC art. 274; no direito italiano: c.c. art. 1306; no direito português: CC 

arts. 522 e 531).665 

Em regra, as obrigações solidárias resultam de um mesmo título e, assim, todos os 

co-devedores ou co-credores solidários serão partes da mesma relação contratual.666 A 

afirmação tem força especial no direito brasileiro, no qual, ao contrário de outros sistemas, 

“[a] solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes” (CC art. 265). 

Isso significa que, contendo o contrato cláusula compromissória, todos os credo-

res/devedores em sólido serão em princípio por ela apanhados, de modo que, ainda que 

possam vir a ser terceiros com relação ao processo arbitral, serão normalmente signatários 

da convenção de arbitragem (“terceiros imperfeitos”). 

Nos casos em que os co-devedores são também signatários da convenção de arbi-

tragem (“terceiros imperfeitos”), inexiste problema de consentimento com a jurisdição ar-

bitral e, por isso, deve ser permitido o chamamento ao processo. Concordaram de antemão 

com a via arbitral, com efeito, todos os personagens relevantes: requerente, requerido e 

chamado(s). O devedor solidário que foi individualmente demandado poderá, assim, cha-

mar os outros (co-devedores signatários) ao processo de maneira eficaz, desde que o faça 

em momento oportuno, cabendo a avaliação aos árbitros. Note-se que o ingresso (forçado) 

do terceiro poderá ter impacto na formação do tribunal arbitral, pois deve garantir-se a pa-

ridade de tratamento. Tendo sido escolhidos os árbitros pela própria instituição, inexiste 

qualquer violação. Mas se a parte originária (que provocou a intervenção) tiver indicado, 

ela própria, um árbitro, o chamado pode, discordando da nomeação, exigir que se proceda 

a nova indicação. Se tiverem interesses convergentes, requerido e chamado devem fazer 

uma escolha conjunta; não chegando a consenso, impõe-se a escolha pela instituição arbi-

tral ou outra autoridade nomeadora (ver, supra, 1.1.3.1). 

                                                

665 G. Pugliese, “Giudicato,” in Enc.dir., vol.XVIII, 1969, 785 ss., n. 32 (identificando na codificação da 
solução pelo direito italiano, ex c.c. art. 1306, influência da teoria, em voga no século XIX, da representação 
imperfeita);	  Barbosa Moreira, “Solidariedade ativa: efeitos da sentença e coisa julgada na ação de cobrança 
proposta por um único devedor,” Temas de direito processual—Nona série, p. 227 (2007). 

666 Existem, no entanto, casos de solidariedade resultante de diferentes títulos ou fontes de obrigação. Ver 
Francesco Galgano, Le obbligazioni in generale, p.  21 (2 ed. 2011) (destacando que os títulos diversos po-
dem ser classificados em: (i) homogêneos, tal como ocorre, por exemplo, entre o fiador e o devedor afiança-
do, já que aquele se obriga, por meio de contrato diverso, à mesma prestação; ou (ii) heterogêneos, sendo 
exemplo o caso em que um terceiro concorre na quebra do contrato pelo devedor, respondendo solidariamen-
te ou em que o terceiro assume responsabilidade pelo fato ilícito de outrem—	  fideiussio indemnitas). 
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Pode haver casos, no entanto, em que apenas um dos devedores em sólido consen-

tiu com a solução do litígio pela via arbitral. Da pluralidade de obrigações resulta, com 

efeito, a possibilidade de que um co-devedor celebre, individualmente, convenção de arbi-

tragem com o credor comum. Diante dos outros co-devedores, que são não-signatários 

(“terceiros absolutos”), é inviável o chamamento ao processo (contra a sua vontade). Ao 

contrário da hipótese anterior—fiador e devedor—, em que a fiança é contratada no bene-

fício exclusivo do afiançado, inexistem aqui razões de justiça para admitir-se sequer a noti-

ficação da pendência da arbitragem aos co-devedores. Por outro lado, se aceitaram o cha-

mamento, devem aplicar-se, aqui, os mesmos critérios já expostos quando do tratamento da 

denunciação da lide: consentindo o requerente, tollitur quaestio; não o fazendo, deve admi-

tir-se o chamado apenas como assistente da parte, funcionando o chamamento como mera 

notificação da pendência da arbitragem, sem ampliação do objeto do processo para abarcar 

também a sua relação com o credor. Respeitam-se, assim, também os contornos do institu-

to no plano do direito material, preservando a faculdade do credor de cobrar a dívida toda 

de um só devedor (CC art. 275). 

3.2.9. Conexidade e Reunião de Processos  

O estudo da pluralidade de partes (litisconsórcio e intervenções de terceiro) guarda 

certa afinidade com o tema da reunião de processos. Afinal, também por esta via pode-se 

alcançar a cumulação subjetiva, sendo incoerente inadmitir a intervenção no processo pen-

dente para, por meio de rodeio custoso, permitir a reunião de processos. Há também obje-

tivos comuns: economia processual e harmonia de julgados. Daí a necessidade de pensar, 

em alguma medida, as matérias em conjunto. Mas as soluções já propostas pela tese no 

contexto específico das intervenções de terceiros não são superadas por uma normativa di-

versa no que toca à reunião de processos. Por isso, o tema (visto isoladamente) situa-se fo-

ra do objeto da tese, cabendo fazer, aqui, apenas breves menções sobre a matéria. 

Acima de tudo, deve lembrar-se que a competência dos árbitros não é excluída pela 

pendência de causa conexa no juízo estatal. Trata-se de solução expressa no direito italiano 

(c.p.c. 819-ter), que deve ser aplicada integralmente entre nós. Prevalece a autonomia pri-

vada das partes, ainda que esta conduza a uma fragmentação do contencioso (com “lides 

parciais” na via judicial e na arbitragem). Evita-se, assim, que uma das partes possa, ante-
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cipando-se e ajuizando demanda judicial conexa, contornar os efeitos da convenção de ar-

bitragem ao alegar a vis attractiva do juízo estatal.667 

O tema da reunião de processos arbitrais é deixado, em regra, como matéria a ser 

detalhada na convenção de arbitragem e nos regulamentos institucionais.668 A posição ma-

joritária da doutrina é no sentido de só poder haver a consolidation mediante consentimen-

to de todos os envolvidos.669 Algumas pouquíssimas legislações estatais preveem, de ma-

neira supletiva, a possibilidade de o juiz estatal ordenar a reunião de processos arbitrais 

conexos. É o que ocorre, por exemplo, na Holanda (WBO art. 1046670), em algumas outras 

legislações671 (Hong Kong, Nova Zelândia, certas províncias canadenses, alguns estados 

norte-americanos que adotam o Revised Uniform Arbitration Act e determinados estados 

australianos) e na prática (não uniforme) de algumas cortes estadunidenses.672 Outras leis 

                                                

667 Francesco P. Luiso, Diritto Processuale Civile, vol. 5, p. 146–47 (6 ed. 2011). 
668 Ver, nesse sentido, entre nós, Reg. CAM art. 6.2 (permitindo a reunião de processos conexos por ordem 

do Presidente da CAM). Dentre os regulamentos estrangeiros: Swiss Rules (2012) art. 4.1; ICC Rules (2012) 
art. 10 (permitindo a reunião de processos se: a) todas as partes estão de acordo; b) as pretensões foram de-
duzidas com base no mesmo contrato/convenção de arbitragem; c) deduzidas as pretensões com base em 
mais de uma convenção de arbitragem, os processos envolvem as mesmas partes, há conexidade entre os lití-
gios e as cláusulas são compatíveis); LCIA Rules (2014) art. 22.1(ix) (exigindo o consentimento de todas as 
partes: where all the parties to the arbitrations to be consolidated so agree in writing) e art. 22.1(x) (permitin-
do a reunião quando as arbitragens conexas forem entre as mesmas partes, iniciadas com base na mesma 
convenção de arbitragem ou em convenção compatíveis); CEPANI Rules (2013) art. 13 (exigindo requeri-
mento formulado por todas as partes ou, ainda, faltando o consenso atual, mediante outras considerações, 
dentre as quais desponta, sobretudo, a identidade das partes e da relação litigiosa). 

Parte da doutrina defende que, se as partes celebraram vários contratos interligados com distintas cláusulas 
compromissórias, deve recorrer-se à interpretação da sua vontade presumida ou hipotética. Vige presunção 
de que desejam uma arbitragem única: a presunção é relativa, contudo, cedendo se houver previsão de regras 
que gerem incompatibilidade. Ver, nesse sentido, José Lebre de Freitas, “Intervenção de terceiros em proces-
so arbitral”, Revista de Processo, 2012, vol. 209, p. 433 ss, n. 3 ( “A celebração, pelas mesmas ou outras pes-
soas, de contratos distintos, mas interligados, com cláusulas de arbitragem que não sejam incompatíveis, não 
tem, em si mesma, o significado de excluir o recurso à mesma jurisdição arbitral para solução dos litígios de-
les emergentes. Bem pelo contrário, é de presumir que a vontade das partes, real ou hipotética ... seja no sen-
tido de fruírem as vantagens, inclusivamente de economia processual e financeira, que uma jurisdição única 
pode oferecer”.) Algo nesse sentido, na jurisprudência norte-americana: Connecticut Gen. Life Ins. Co. v. Sun 
Life Assur. Co. of Canada, 210 F.3d 771, 774 (7th Cir. 2000) (vinculando a reunião de processos à vontade 
das partes nesse sentido, mas, diante do silêncio da cláusula, recorrendo a métodos usuais de interpretação e 
integração e salientando a eficiência da consolidation). 

669 Gary Born, International Commercial Arbitration, p. 2573–74 (2 ed. 2014). 
670 Tal poder pode ser excluído, contudo, pela vontade das partes. Trata-se de opção para a qual o Neder-

lands Arbitrage Instituut chama a atenção dos seus usuários: ver NAI Rules (2010), Introduction, d. 
671 Hong Kong Schedule 2 §2 (mediante opt-in); New Zealand, § 6(2), Schedule 2, art. 2; Alberta ICA § 8; 

British Columbia ICA §27(2); RUAA §10(a) (2000); New South Wales Commercial Arbitration Act, 2010, 
§27C; Victoria Commercial Arbitration Act, 2011, §27C; South Australia Commercial Arbitration Act, 2011, 
§27C. 

672 Alguns casos permitiram consolidação mesmo sem concordância das partes: e.g. Compania Espanola de 
Petroleos v. Nereus Shipping, 527 F.2d 966, 975 (2d Cir. 1975). Mas Nereus “no longer representes the law 
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deixam claro que, na ausência de estipulação expressa, inexiste poder de reunir processos 

arbitrais (na Inglatera: Arbitration Act 1996 s. 35(2)). 

É tema altamente controvertido na doutrina se a reunião de processos arbitrais por 

ordem do juiz é válida à luz da Convenção de Nova York. Alguns autores entendem que 

semelhantes poderes, na ausência de disposição contratual expressa, violariam o consenti-

mento das partes.673 Parece-me, contudo, que eventuais disposições de lei nesse sentido se-

jam simplesmente regras supletivas (default rules), eleitas indiretamente pelas partes, ao 

escolherem o país como sede da arbitragem, para integrar a convenção de arbitragem. Sen-

do perfeitamente possível derrogar a regra supletiva que confere os poderes de reunião ao 

juiz, inexiste qualquer violação da autonomia privada; nenhum problema decorre, portanto, 

no plano do reconhecimento e execução de eventual sentença estrangeira que venha a ser 

proferida em tal processo arbitral.674 

  

                                                                                                                                              

in the U.S.” Cortes hoje dão prevalência à autonomia das partes: Government of the U.K. v. Boeing, 998 F.2d 
68 (2d Cir. 1993). Ver, sobre o tema, com fartas indicações, Gary Born, International Commercial Arbitra-
tion, p. 2577 e nota 60 (2 ed. 2014)  Esta visão é reforçada pelos princípios enunciados em Stolt-Nielsen: “An 
important corollary of holding that the FAA forbids court-ordered consolidation if the arbitration agreement 
does not so provide is that the same principle requires consolidation if all the parties have so agreed. This is 
simply an application of the FAA’s requirement that arbitration agreements be recognized and enforced: if 
those agreements provide for consolidation, then §§2 and 4 of the FAA require that they be given effect.” Id. 

673 Quando menos, alguns autores alertam que a reunião (forçada) de processos traz consigo ao menos o 
risco de que a sentença arbitral seja anulada ou não reconhecida: Pierre Mayer, “The Effect of Awards Ren-
dered in Multiparty/Multicontract Situations,” in Multiparty Arbitration—Dossiers ICC Institute of World 
Business Law, p. 224–25 (Hanotiau & Schwartz eds.) (2010). 

674 No sentido do texto, ver Albert Jan van den Berg, “Consolidated arbitrations and the 1958 New York 
Arbitration Convention,” 2(4) Arb. Int’l 367, p. 367–69 (1986) (defendendo inexistir violação seja ao art. 
V(1)(a), seja ao art. V(1)(d) da Convenção de Nova York); J.-F. Poudret & S. Besson, Comparative Law of 
International Arbitration, § 249, p. 209–10 (2007) (considerando possível até mesmo que uma legislação vi-
esse a impor, como regra cogente, a reunião de processos por ordem do juiz, cabendo às partes a escolha de 
tal país como sede ou não da sua arbitragem). 
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3.3. Meios de Impugnação da Sentença Arbitral 

Proferida a sentença arbitral—final ou parcial675—, a lei prevê como mecanismo 

único para a sua impugnação direta a ação anulatória (LArb arts. 32 e 33). Trata-se de ação 

típica ou de fundamentação vinculada,676 pois estão arroladas taxativamente na lei as possí-

veis causas de pedir que embasam a pretensão desconstitutiva.677 Os incisos refletem hipó-

teses de errores in procedendo, bem como uma cláusula geral fundada na violação da or-

dem pública. Parte da doutrina inclina-se pelo cabimento subsidiário da ação anulatória, 

entendendo que, admissível medida corretiva eficaz no próprio âmbito da arbitragem (para 

suprir omissão ou obscuridade, ex LArb art. 30), fica obstado às partes o acesso à via judi-

ciária.678 

A legitimação para a propositura de ação anulatória é, segundo a letra da lei, exclu-

siva das partes (LArb art. 33: “A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judi-

ciário competente a decretação da nulidade da sentença arbitral ...”). Ainda com apoio no 

texto legal, pode talvez afirmar-se, por meio interpretação que tome em consideração o art. 

31 da LArb (“A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos 

                                                

675 Está hoje superada a discussão sobre a admissibilidade de sentenças parciais na arbitragem. Ver, nesse 
sentido, Carlos A. Carmona, “Ensaio sobre a sentença arbitral parcial,” Revista Brasileira de Arbitragem, 
2008, vol. 18; Arnoldo Wald, “A validade da sentença parcial nas arbitragens submetidas ao regime da CCI,” 
Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem, 2002, vol. 17, 329 ss.; Donaldo Ar-
melin, “Notas sobre sentença parcial e arbitragem,” Revista de Arbitragem e Mediação, jul./set. 2008, vol. 
18, 274 ss. Dentre os regulamentos nacionais, ver: Reg. CAM art. 7.3; Reg. AmCham art. 15.2; Reg. CCBC 
art. 10.2. É corrente, ademais, o entendimento de que sua impugnação deve ocorrer de imediato. Ver Fou-
chard, Gaillard & Goldman, International Commercial Arbitration, § 1.362, p. 743, nota 45 (1999). Assim, 
tem-se que a impugnação da sentença arbitral parcial está submetida, via de regra, ao prazo de 90 dias do re-
cebimento de sua notificação (LArb art. 33, § 1º). Caso isso não seja feito, a parte sucumbente decai do direi-
to potestativo ou formativo de manejar a ação anulatória. Em outras palavras, a cada sentença parcial corres-
ponde um termo a quo próprio para o ajuizamento da respectiva ação anulatória.  

676 Flávio L. Yarshell, Tutela jurisdicional, n. 4.8-4.9, p. 74-80 (2 ed. 2006) (argumentando em favor da ti-
picidade da ação rescisória—em raciocínio que se aplica, mutatis mutandis, à ação anulatória—como decor-
rência da previsão taxativa de suas possíveis causas de pedir pela lei processual). 

677 O rol de motivos reflete, em síntese, as hipóteses previstas pela Lei Modelo UNICTRAL (Art. 34). 
678 Flávio L. Yashell, “Caráter subsidiário da ação anulatória de sentença arbitral,” Revista de Processo, 

vol. 207, 13 ss., n. 4 (2012) (“Pelos argumentos expostos, conclui-se que a ação anulatória prevista pelo art. 
32 da Lei de Arbitragem tem caráter subsidiário, entendendo-se como tal o fato de que, enquanto cabível im-
pugnação no âmbito da própria arbitragem contra a solução do mérito, o controle estatal fica obstado.”) 
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efeitos ... ”), que são legitimados à impugnação também os sucessores da parte.679 A lei na-

da diz, no entanto, sobre eventual legitimação de terceiros estranhos à categoria dos suces-

sores. 

3.3.1. Legitimidade do Terceiro Juridicamente Interessado para Impugnar a 

Sentença Arbitral que Resulte de Dolo ou Colusão entre as Partes 

Apesar do silêncio da lei, há hipóteses excepcionais em que se deve reconhecer a 

um terceiro legitimação para a propositura de ação anulatória de sentença arbitral.680 Inclu-

em-se aqui tanto o substituído processual quanto o terceiro juridicamente prejudicado, i.e. 

atingido pela eficácia reflexa da sentença. A posição justifica-se na medida em que, haven-

do possibilidade de prejuízo a terceiro, a este tem de ser disponibilizado algum meio efeti-

vo para tutelar seu direito. É particularmente relevante a hipótese em que a sentença arbi-

tral encubra dolo ou resulte de conluio entre as partes. A conclusão, como será 

demonstrado a seguir, resulta de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico 

brasileiro, a demonstrar a necessidade de colmatar uma lacuna com recurso à analogia. 

Uma leitura rígida da lei levaria à conclusão incoerente de que o terceiro prejudica-

do por sentença arbitral fraudulenta ficaria completamente desamparado diante do devedor 

que ,por meio dela, se tornou insolvente—ao contrário do que ocorreria se o ato que desse 

origem ao prejuízo fosse, ao invés, um negócio jurídico ou uma sentença judicial. Com re-

lação a estas duas últimas situações, com efeito, o ordenamento jurídico brasileiro dota o 

terceiro de remédios eficazes: contra o negócio jurídico praticado em fraude contra credo-

res, admite-se ação pauliana (CC arts. 158–165), sendo admissível também a declaração de 

nulidade em caso de simulação (CC art. 167); tratando-se de ato judicial, o terceiro juridi-

camente interessado (CPC art. 487, II) tem legitimidade para propor ação rescisória681 con-

                                                

679 Assim também com relação à ação rescisória, para a qual são legitimados os sucessores a título univer-
sal ou singular (CPC art. 487, I, parte final). Ver Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Ci-
vil, vol. 5, n. 98, p. 167 (16 ed. 2011). Sobre a sujeição dos sucessores post rem judicatam à sentença arbitral 
(LArb art. 31) e sua legitimação para a propositura de ação anulatória, desde que repeitado o “prazo de até 
noventa dias após o recebimento da notificação [pelo sucedido] da sentença arbitral” (LArb art. 33, § 1˚), ver, 
supra, 3.1.1.2.1. 

680 Flávio L. Yarshell, Ação rescisória: juízos rescindente e rescisório, n. 66, p. 207 (2005) (reputando 
compatível o art. 487, II com o sistema especial estabelecido pela Lei de Arbitragem). 

681 Contra, excluindo a legitimidade ativa do terceiro juridicamente interessado, apesar do texto legal, Flá-
vio L. Yarshell, Ação rescisória: juízos rescindente e rescisório, n. 47, p. 143–47 (2005) (arguindo, com base 
na distinção entre eficácia da sentença e autoridade da coisa julgada, que, por ser esta última restrita às par-
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tra a sentença que “resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou 

de colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei” (CPC art. 485, III). A lei nada dispõe, 

porém, quanto à sentença arbitral contaminada por vícios semelhantes. Não serve a esse 

fim o inciso VIII do art. 32, LArb, pois não há, aqui, violação ao contraditório. Viu-se, 

com efeito, que o terceiro atingido pelos efeitos reflexos da sentença está também sujeito 

ao negócio jurídico inter alios, não havendo, pois, um direito absoluto à participação (ain-

da que ele possa intervir voluntariamente no processo). 

A preocupação em obstar sentenças fraudulentas é, como não poderia deixar de ser, 

comum a outros sistemas jurídicos. Na Itália, existe a opposizione di terzo revocatoria 

(c.p.c. art. 404, 2˚ comma), que legitima sucessores (“aventi causa”) e credores de uma das 

partes do processo a apresentar oposição à sentença quando esta é o produto de dolo ou co-

lusão em seu prejuízo. O direito francês dispõe igualmente que credores e outros sucesso-

res podem manejar a tierce opposition contra o julgado proferido “en fraude de leurs 

droits...” (NCPC art. 583(2)). Por fim, também no direito norte-americano, o terceiro que 

sofre os efeitos da sentença pode afastar o julgamento (obtain relief from judgment) quan-

do ele resultar de dolo ou colusão entre as partes.682 

É sobretudo relevante o paralelo com o direito italiano, porquanto ele foi a inspira-

ção de nosso regime atual de impugnações a sentenças judiciais trânsitas em julgado. Ain-

da sob a vigência do Código de Processo Civil de 1939, Alfredo Buzaid sugerira a incorpo-

ração, pelo direito brasileiro, da oposição de terceiro revocatória. Assim, o controle sobre o 

dolo ou colusão entre as partes passaria a ocorrer não apenas no curso do processo (CPC-

39 art. 115; = CPC-73 art. 129), mas também por meio de ação autônoma ajuizada pelo 

terceiro prejudicado.683 Em alguma medida, vindicou-se a sua opinião por meio da já aludi-

                                                                                                                                              

tes, eventual terceiro não teria motivo para propor ação rescisória, já que poderia opor-se à sentença inter ali-
os por outras vias). 

682 Ver, nesse sentido, Restatement (Second) of Judgments § 75 (1982), Comentário c (“Collusion. It is 
clear that the represented person should be able to set aside a judgment that was procured by collusion be-
tween the party representing him and the opposing party. No worthy interest is served by sustaining such a 
judgment, and both private and public interests would be violated if the judgment were given effect in the 
face of such an attack. By hypothesis, the opposing party had notice of the infirmity in the representative's 
conduct of the litigation and hence established no justifiable interest of reliance in the judgment.”)  

683 Alfredo Buzaid, “Deverá instituir-se no Brasil a oposição de terceiro?” Revista de Direito Processual 
Civil, vol. 1, 82 ss., p. 90 (1960) (“ganharia o direito brasileiro mais um remédio destinado a obstar à consu-
mação dos atos simulados que viciam e deformam a vontade judicial. Propomos, destarte, que, em reforma 
legislativa, se crie o instituto da oposição de terceiro, paralelamenteao já existente, para o fim de invalidar a 
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da hipótese de cabimento da ação rescisória (quando a sentença “resultar de dolo da parte 

vencedora em detrimento da parte vencida, ou de colusão entre as partes, a fim de fraudar a 

lei”—CPC art. 485, II).684 Estando legitimado o terceiro (CPC art. 487, II), a rescisória 

cumpre aqui, na prática, a mesma função da oposição de terceiro italiana.685 

No direito italiano, o cabimento da opposizione di terzo revocatoria contra a sen-

tença arbitral é previsto textualmente (c.p.c. arts. 827 e 831, 3˚ comma). Produzindo esta os 

mesmos efeitos que a sentença judicial, inexiste motivo para exluir-se a modalidade de tu-

tela repressiva que cabe ao terceiro juridicamente interessado. Sanando qualquer dúvida 

que pudesse pairar, a lei dispôs claramente sobre o assunto. 

Por identidade de razões, o direito brasileiro da arbitragem deve legitimar o terceiro 

prejudicado (e, a fortiori, o substituído processual) a propor ação contra a sentença arbitral 

que resulte de colusão entre as partes. Faz-se, aqui, analogia com a ação rescisória (CPC 

arts. 485, II e 487, II), sob o fundamento de que o terceiro—sujeito que nunca teve a opor-

tunidade de manifestar anuência com a arbitragem inter alios—não pode ter proteção me-

nor com relação à sentença arbitral do que se se tratasse de sentença judicial. Ainda que se-

ja absolutamente desejável e legítimo que as partes da convenção de arbitragem e do 

processo arbitral tenham à sua disposição possibilidades reduzidas de ataque contra a sen-

tença arbitral—o que está em inteira conformidade com as suas expectativas contratu-

ais686—, submeter o terceiro juridicamente interessado a um regime deficiente de tutela de 

seus direitos violaria a relatividade dos contratos e o seu direito fundamental à tutela juris-

dicional. Não se trata de derrogar a taxatividade de motivos da ação anulatória (LArb art. 

                                                                                                                                              

sentença obtida mediante colusão das partes. Por êsse modo o direito brasileiro resolverá ampla e satisfatori-
amente a estruturação dos meios processuais tendentes à defesa da esfera jurídica de terceiros.”) 

684 Ver, sobre a hipótese, o comentário de Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 
5, n. 72, p. 118 (“O resultado do pleito revela-se insustentável, não porque o órgão judicial tenha funcionado 
irregularmente, ou resolvido mal, em virtude de inépcia ou desatenção, as questões de direito e de fato rele-
vantes para a solução do litígio, mas sim porque houve incorreção (voluntária ou involuntária), ou descon-
formidade à lei, na conduta do(s) litigante(s) mesmo(s), e tal incorreção repercutiu, em relação de causa e 
efeito, no desfecho do processo. O vício da decisão é consequencial. Assim ocorre, v.g., nos casos de dolo do 
vencedor e de colusão entre as partes...”) 

685 A nossa rescisória reflete, ainda, outros dispositivos do c.p.c. italiano: arts. 395, I (tratando das hipóteses 
de revocazione) e 397, II (tratando da revocazione proposta pelo Ministério Público). 

686 Nesse sentido, ver E. Ricci, “Reflexões sobre o art. 33 da Lei de Arbitragem,” Revista de Processo, 
1999, vol. 93, 45 ss., p. 53 (justificando a diferença de regimes à luz da “especial exigência de celeridade” 
que se faz presente na arbitragem). 
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33), que continua a vincular as partes que elegeram a arbitragem, mas apenas de proteger o 

terceiro que não consentiu com o “regime especial.” 

O núcleo da ideia aqui defendida não é estranho à doutrina contemporânea. Em en-

saio recente, Paulo Henrique Lucon, partindo da premissa da identidade de efeitos entre 

sentença arbitral e judicial, sugere uma aproximação pontual entre a ação anulatória e a 

ação rescisória. Defende, assim, ser “coerente o raciocínio de que hipóteses de proteção à 

ordem pública que justificam a ação rescisória, também podem servir de fundamento para 

a ação anulatória,” sob pena de conferir-se “à sentença arbitral status de imutabilidade su-

perior ao da sentença judicial.”687 Ainda que se parta de premissa diversa, considerando-se 

a sentença arbitral um ato de natureza puramente negocial, o intérprete alcançará conclusão 

semelhante por meio de raciocínio sistemático. A ação pauliana torna-se, em tal hipótese, o 

paradigma adequado para a comparação. Ora, seria também incoerente admitir que o negó-

cio jurídico fraudulento pudesse ser atacado pelo terceiro prejudicado, mas não a sentença 

arbitral viciada pelo mesmo defeito. 

 

Como já dito, a legitimidade para ajuizamento de ação anulatória fundada em dolo 

ou colusão entre as partes do processo arbitral deve ser reconhecida também ao terceiro 

que é simplesmente credor da parte condenada pela sentença arbitral. Isso implica admitir, 

no entanto, em contrariedade com a opinião doutrinária majoritária no Brasil,688 que o cre-

dor possui, em tais casos, interesse jurídico a defender. 

                                                

687 Paulo Henrique Lucon et al., “Ação anulatória de sentença arbitral: hipóteses taxativas?,” p. 3, disponí-
vel em: https://usp-br.academia.edu/PauloLucon (propondo uma leitura sistemática dos meios de controle das 
decisões judiciais e arbitrais, com ampliação do rol de fundamentos para a ação anulatória de sentença arbi-
tral, sem que esta, no entanto, se torne mecanismo rotineiro de revisão); J.C. Barbosa Moreira, “Estrutura da 
sentença arbitral,” Revista de Processo, 2002, vol. 107, 9 ss., n. 4 (admitindo embora a analogia entre a ação 
do art. 33 da lei de arbitragem e a rescisória noutro contexto, para afirmar a mera anulabilidade da sentença 
arbitral, apesar da lei falar, impropriamente, na decretação de sua “nulidade”). 

Antes, já propugnara pela equiparação do laudo arbitral à sentença judicial, pelo ponto de vista dos meios 
de defesa do terceiro, E. Fazzalari, “Le difese del terzo rispetto al lodo rituale,” Riv. arb., 1992, p. 616–17. 

688 A opinião referida no texto é aquela no sentido de que o credor possui “simples interesse de fato, [pois] 
ainda que o desfalque patrimonial resultante diminua ou até elimine a possibilidade concreta de satisfação do 
crédito, este, de iure, subsiste incólume.” Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 5, 
n. 99, p. 169 (16 ed. 2011). Em sentido aparentemente contrário, admitindo o interesse do credor como assis-
tente, ver Hélio Tornaghi, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 1, p. 224 (1974) (“De modo geral 
podem ser assistentes todos os que temem a ação regressiva de uma das partes em caso de derrota; os que te-
riam diminuída a garantia de seus créditos, que é o patrimônio dos devedores e assim por diante.”) 



 253 

É hoje inadequado o entendimento de que o credor tem mero interesse de fato (e 

não jurídico) na incolumidade patrimonial do seu devedor. Segundo esta opinião, o desfal-

que não atinge a esfera dos direitos do credor (mas sim interesses apenas “econômicos,” 

não dignos de tutela), pois o direito de crédito, em si, continua a existir e não é incompatí-

vel com a situação criada pela sentença. O estado da doutrina brasileira corresponde, nesse 

ponto, às lições superadas de parcela da doutrina italiana do início do século passado,689 ig-

norando desenvolvimentos ulteriores e a natureza concreta da empreitada de que deve ocu-

par-se o jurista. Prevalece na doutrina contemporânea, com efeito, a noção de que o credor 

tem verdadeiro interesse jurídico na satisfação prática (i.e. econômica) do seu direito de 

crédito. A pretensão do credor, que se materializará, eventualmente, na penhora de bens do 

devedor, é dependente da situação substantiva deduzida em juízo e está sujeita, assim, à 

eficácia reflexa da sentença. Manifesta-se nisso prejuízo quando a sentença é proferida 

com dolo ou colusão a dano do terceiro.690 A perspectiva, afora tecnicamente precisa, é 

mais afinada com o discurso muito repetido, mas poucas vezes realizado, de um processo 

civil “de resultados.”  

Corrobora o entendimento aqui defendido a simples constatação de que o credor 

pode ajuizar, atendidos os devidos pressupostos, ação pauliana. Ora, esta volta-se justa-

mente contra atos que desfalcam o patrimônio do devedor, sem excluir em abstrato, no en-

                                                

689 Ver, e.g., E. T. Liebman, Efficacia e autorità della sentenza, p. 116 et seq.. (1935). 
690 Ver, no sentido do texto, A. Proto Pisani, Opposizione di terzo ordinaria, p. 181–83 (1965) (denuncian-

do os equívocos doutrinários contidos na proposição contrária e concluindo que “o prejuízo que os credores 
experimentam da sentença que tem por objeto principal uma relação patrimonial do devedor é um prejuízo 
sempre jurídico e não de mero fato”) (grifo meu), no que segue a exposição de E. Allorio, La cosa giudicata 
rispetto ai terzi, p. 91 et seq.. (reimp. 1992). Quanto à sentença arbitral, ver E. Ricci, “Il lodo ritual di fronte 
ai terzi,” Riv. di. proc., 1989, 655 ss., p. 658–59 e nota 11. Assim também no direito norte-americano: Resta-
tement (Second) of Judgments § 75 (1982). 

Já Ihering notara como, embora o credor conserve a actio, esta é privada de resultado prático, identifican-
do, assim, um prejuízo. R. Ihering, “Des effets réflexes ou de la réaction exercée sur les tiers par les faits ju-
ridiques,” in Études complémentaires de l’esprit du droit romain, p. 299 (trad. O. de Meulenaere, 1903) (des-
tacando que o credor « conserve, il est vrai, son actio, mais comme celle-ci ne vaut économiquement que ce 
quéelle peut rapporter, elle tombe à rien ; il est fait échec au résultat pratique de la créance »). 

O próprio Liebman reconhece, nesse caso, à luz do dado positivo (i.e. cabimento da oposição de terceiro 
revocatória ex c.p.c. art. 404, 2˚ comma), o interesse do credor: “Giudicato (dir. proc. civ.),” in Enciclopedia 
giuridica, XV, p. 15 (1989) (“i creditori . . . hanno un semplice interesse di fatto, dovuto alla diminuizione 
del patrimonio del loro debitore, a meno che la sentenza non sia il frutto della collusione a loro danno (art. 
404, 2˚ co., c.p.c.”). A inconsistência do argumento é evidente, deixando o leitor sem qualquer argumento 
plausível que explique a transmudação do interesse—que de “fático” se torna “jurídico”—pela simples cir-
cunstância de que a fonte do prejuízo é a colusão entre as partes. Confirma-se, assim, o acerto da lição em 
contrário e a “juridicidade” do interesse do credor, cabendo apenas afirmar, então, a tipicidade dos motivos 
para a impugnação da sentença inter alios. 
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tanto, a pretensão creditória. É contraditório, portanto, reconhecer como válida e “jurídica” 

a revocatória e, ao mesmo tempo, negar legitimidade ao credor—como se se transmudasse 

então a natureza de seu interesse—para voltar-se contra a sentença que, mediante fraude, 

atinge resultado análogo. 

A proteção é tanto mais importante diante da arbitragem. Sendo esta um meio pri-

vado de resolução de litígios, pode apresentar-se com maior facilidade que o processo judi-

cial como oportunidade para que o devedor, em conluio com a contraparte, fraude os seus 

credores. Aqui, no entanto, ao contrário do mero negócio jurídico, inexiste a possibilidade 

de ação pauliana; o terceiro-credor fica, portanto, inteiramente desprotegido, o que obriga 

o intérprete a estender, diante da sentença arbitral, a hipótese de cabimento da rescisória 

por dolo ou colusão entre as partes, reconhecendo, ainda, legitimidade (i.e. interesse jurídi-

co) ao credor para a impugnação. 

Hipótese menos frequente, mas de importância teórica considerável, é a de proposi-

tura de ação anulatória da sentença arbitral pelo Ministério Público, na esteira de funda-

mento análogo para a ação rescisória, “quando a sentença é o efeito de colusão das partes, 

a fim de fraudar a lei” (CPC art. 487, III, b).691 

Deve esclarecer-se, a essa altura, o regime processual aplicável à ação anulatória de 

sentença arbitral promovida pelo terceiro. Acima de tudo, cumpre definir o prazo decaden-

cial para o ajuizamento da demanda, bem como o seu dies a quo. Parece-me que a melhor 

solução está em adotar o prazo de noventa dias previsto pela lei (LArb art. 33, § 1º), conta-

do, no entanto, a partir da data em que o terceiro tiver ciência do motivo de impugnação.692 

Deve preferir-se o termo da própria ação anulatória (em contraposição ao biênio da resci-

sória), a fim de manter-se solução uniforme para a impugnação da sentença arbitral. O ter-

ceiro não é prejudicado na medida em que o dies a quo corresponde à data em que tiver ci-

ência da fraude ou colusão. Tal “diferimento,” comum em outros sistemas (ver, e.g., c.p.c. 

                                                

691 Pela admissibilidade da ação anulatória de sentença arbitral promovido pelo Ministério Público, em tais 
casos, Flávio L. Yarshell, Ação rescisória: juízos rescindente e rescisório, n. 67, p. 207, nota 7 (2005) (escla-
recendo que, “nessa hipótese, o que justifica a iniciativa do Ministério Público é a fraude à lei, pouco impor-
tando decorra ela de colusão referendada por sentença estatal ou não-estatal”). 

692 Ver, no mesmo sentido, Felipe Wladeck, Meios de controle da sentença arbitral nacional, n. 7.1.7.1.2, 
p. 219 et seq. (2013) (admitindo justamente a propositura de ação anulatória, cujo prazo começaria a correr a 
partir da ciência da sentença arbitral, pelo terceiro-credor prejudicado pelo processo arbitral que seja o resul-
tado de dolo ou conluio entre as partes). 
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art. 326;693 ZPO § 586(2)694), mas não entre nós, justifica-se na medida em que não há como 

exigir do terceiro o cumprimento de um ônus impossível—sobretudo porque a arbitragem, 

via de regra, será confidencial, e o terceiro pode não ter dela notícia em tempo hábil. A 

proteção do terceiro contra a arbitragem fraudulenta seria meramente retórica acaso não se 

ajustasse o termo para o exercício concreto da pretensão às peculiaridades da situação. 

Quanto aos efeitos da sentença, restringem-se ao motivo invocado pelo terceiro. Assim, se 

houver apenas um capítulo da sentença a afetar o terceiro e sendo, nessa medida, cindível a 

decisão, a anulação deve ser parcial.695 

3.3.2. Assistência na Ação Anulatória de Sentença Arbitral 

Afora a assistência no próprio processo arbitral—cuja admissão deve ficar restrita, 

como se viu, aos casos em que o terceiro está ligado ao objeto do litígio por meio de um 

nexo de prejudicialidade-dependência permanente—, pode cogitar-se também de assistên-

cia no curso de processo judicial que tenha por objeto a arbitragem. Trata-se precisamente 

da hipótese da ação anulatória contra a sentença arbitral (ajuizada de forma autônoma, 

LArb art. 33, ou como impugnação ao cumprimento de sentença, id. § 3º). É inequívoco 

que, também em tais casos, o terceiro poderá ter um interesse jurídico na vitória de uma 

das partes. 

                                                

693 Tratando da revocazione (equivalente à nossa rescisória) e da opposizione di terzo revocatoria: “il ter-
mine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione” (grifo meu). 

694 Tratando da Restitutionsklage e estabelecendo a data em que as partes tiveram ciência do motivo para a 
rescisão como dies a quo, sujeito o prazo, no entanto, a um limite máximo de cinco anos do trânsito em jul-
gado („Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem die Partei von dem Anfechtungsgrund Kenntnis erhalten hat, 
jedoch nicht vor eingetretener Rechtskraft des Urteils. Nach Ablauf von fünf Jahren, von dem Tag der 
Rechtskraft des Urteils an gerechnet, sind die Klagen unstatthaft.“) 

695 Carlos A. Carmona, Arbitragem e Processo, p. 425 (3 ed. 2009) (admitindo a anulação parcial quando 
se puder destacar a parte viciada do ato decisório). A noção de capítulos de sentença é lugar-comum na dou-
trina processual civil para indicar um comando autônomo contido na sentença, passível, portanto, de trata-
mento em separado. Consulte-se, com formulações algo diversas, na doutrina clássica italiana, Chiovenda, 
Principios de derecho procesal civil, tomo II, § 91/V, p. 664 (trad. española, 3 ed. 1925); Calamandrei, “Ap-
punti sulla ‘reformatio in pejus’,” Riv. dir. proc., 1929, p. 297 ss.; Carnelutti, “Capo di sentenza,” Riv. dir. 
proc., 1933, esp. n. 7, p. 126; e Liebman, “‘Parte’ o ‘capo’ di sentenza,” Riv. dir. proc., 1964, p. 47 e ss. Den-
tre nós, foi acolhida doutrinariamente a exposição de Liebman: Barbosa Moreira, Comentários ao Código de 
Processo Civil, vol. 5, esp. nn. 141 e 195 (14 ed. 2008); antes, do mesmo autor, “Reformatio in peius (Pro-
cesso Civil),” Direito processual civil, n. 3, p. 156 e ss. (1971) (falando em “artigos da sentença”); Antônio 
Carlos de Araújo Cintra, Sobre os limites objetivos da apelação civil, cap. III, p. 45–46 (s/ed. 1986) (“pode-
mos concluir, com Liebman, dizendo que capítulo de sentença é toda decisão sobre um objeto autônomo do 
processo, atinente à sua admissibilidade ou ao mérito, ou seja, como ensina Fazzalari, é todo comando (sta-
tuizione) nela contido”); Cândido Dinamarco, Capítulos de sentença, esp. n. 11, p. 31 e ss. (2004) (expondo 
em detalhes a teoria de Liebman). 
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A admissão da assistência, em processo judicial, ainda que voltado para a descons-

tituição da sentença arbitral, não encontra os óbices apontados com relação à intervenção 

na arbitragem. Descabe falar, com efeito, em natureza privada ou fundamento contratual, 

liberdade das partes na definição do procedimento ou confidencialidade como razões que 

aconselham prudência em admitir o ingresso do terceiro meramente coadjuvante. 

Por isso, a assistência no curso da ação anulatória de sentença arbitral não está su-

jeita a quaisquer limitações ou qualificações que não aquelas aplicáveis à assistência tout 

court, tal como regulada no Código de Processo Civil (CPC art. 50 et seq). A solução, ado-

tada também pelo direito francês no procedimento análogo do recours en annulation,696 

bem como pela doutrina italiana,697 impõe-se à luz do sistema processual previsto no Códi-

go de Processo Civil e, nos limites aplicáveis, do princípio constitucional da publicidade 

dos atos jurisdicionais (CF art. 93, IX). 

  

                                                

696 Société Courrèges Design v. société André Courrèges et autres, Cour d'appel de Paris (1Ch. suppl.), 5 
April 1990, Rev. Arb., 1992, 110 ss. (« Si le caractère contractuel de l'arbitrage fait en principe obstacle à 
l'intervention dans la procédure d'arbitrage d'un tiers à qui la clause compromissoire ne peut être opposée, il 
n'interdit pas une intervention dans le cadre du recours, qui trouve sa source dans les textes de procédure et 
non dans la volonté des parties, à la condition que l'intervenant justifie d'un intérêt propre à agir. »). Ressal-
ve-se, no entanto, que não se admite ação anulatória ajuizada por terceiro contra a sentença arbitral estrangei-
ra. Ver Fouchard, Gaillard & Goldman, International Commercial Arbitration, § 1598, p. 918 (1999) (desta-
cando que a admissão de tal mecanismo conduziria as cortes a efetuarem uma revisão do mérito da sentença 
arbitral e afirmando ser suficiente, para fins de tutela do terceiro, a relatividade dos efeitos da convenção de 
arbitragem e da sentença arbitral). 

697 E. Fazzalari, “Le difese del terzo rispetto al lodo rituale,” Riv. arb, 1992, p. 622–23 (afirmando que ter-
ceiros que intervieram no processo arbitral, tornando-se com isso partes, o que exclui o assistente simples, es-
tão legitimados não somente a intervir em eventual ação anulatória, mas inclusive a promover a demanda). 
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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), 



 261 

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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Abreviaturas 

AAA American Arbitration Association 

CCBC Câmara de Comércio Brasil–Canadá; Reg. CCBC (2012) 

CEPANI Centro Belga de Arbitragem e Mediação (The Belgian Centre for Arbitra-

tion and Mediation); CEPANI Rules (2013) 

CJ Código de Processo Civil belga (Code Judiciaire) 

c.p.c. Código de Processo Civil italiano (codice di procedura civile) 

DIS Instituição Alemã de Arbitragem (Deutsche Institution für Schiedsgerichts-

barkeit); DIS Rules (1998). 

HKIAC Centro Internacional de Arbitragem de Hong Kong (Honk Kong Internatio-

nal Arbitration Center); HKIAC Rules (2013) 

ICC Câmara de Comércio Internacional—CCI (Internacional Chamber of Com-

merce); ICC Rules (2014) 

ICSID Centro Internacional para a Resolução de Diferendos Relativos a Investi-

mentos—CIRDI (International Centre for Settlement of Investment Dispu-

tes). 

LCIA London Court of International Arbitration; LCIA Rules (2014) 

LMAA London Maritime Arbitrators Association; LMAA Terms (2012) 

NAI Instituto de Arbitragem da Holanda (Nederlands Arbitrage Instituut); NAI 

Rules (2010) 

NCPC Código de Processo Civil francês (Nouveau code de procédure civile) 

Rev. Arb. Revue de l’arbitrage (França) 

Riv. Arb. Rivista dell’arbitrato (Itália) 

Riv. Dir. Proc. Rivista di diritto processuale (Itália) 
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UN Nações Unidas (Organização das Nações Unidas) 

UNCITRAL; 

UNCITRAL ML 

United Nations Commission on International Trade Law;\ 

Lei Modelo UNCITRAL (UNCITRAL Model Law on International Com-

mercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006)). 

UNIDROIT; 

Principles 

International Institute for the Unification of Private Law; 

Princípios UNIDROIT (Principles of International Commercial Contracts 

(2010)) 

WBR Código de Processo Civil holandês (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde-

ring) 
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