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RESUMO 

 

ZAKIA, José Victor Palazzi. Arbitragem e o Fenômeno Repeat Player. 2021. 292f. 

Dissertação (Mestrado em Direito Processual) – Faculdade de Direito, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar o instituto da arbitragem nacional e suas 

principais características na tentativa de identificar se sua utilização pode ser feita de 

forma que litigantes habituais, com mais recursos técnicos e econômicos, obtenham 

vantagens em detrimento de litigantes ocasionais desprovidos dos mesmos recursos. No 

primeiro capítulo definiremos o conceito de Fenômeno Repeat Player utilizando como 

referencial teórico o trabalho de Marc Galanter, “Why the ‘Haves’ Come Out Ahead: 

speculations on the limits of legal change”, publicado em 1974 da revista “Law & 

Society”. Serão identificadas as vantagens que são auferidas por litigantes habituais, isto 

é, Repeat Players, bem como certos elementos que contribuem para que esses litigantes 

aufiram tais vantagens quando litigam contra litigantes ocasionais, isto é, One-Shotters. 

No segundo capítulo será feita uma contextualização da utilização da arbitragem na 

realidade nacional, demonstrando a pertinência da análise proposta. No terceiro capítulo 

serão abordadas as características processuais da arbitragem no intuito de verificar se 

contribuem ou não para que o Fenômeno Repeat Player se manifeste. No quarto capítulo 

serão analisadas as características do instituto da arbitragem sob um viés contratual ou 

privado, buscando, da mesma forma, identificar se tais características podem favorecer a 

manifestação do Fenômeno Repeat Player. 

 

Palavras-chave: Arbitragem; Repeat-player, One-shotter, Litigantes habituais, Litigantes 

ocasionais, Litigância repetitiva. 

 

  



   
 

 

ABSTRACT 

 

 

ZAKIA, José Victor Palazzi. Arbitration and the Repeat Player Phenomenon. 2021. 292f 

Master – Law School, University of Paulo, São Paulo, 2021. 

 

This study analyzes domestic arbitration and its features in an attempt to ascertain the 

possible edge that frequent litigants, usually better armed both from technical and 

economic standpoints, have over ill-equipped, occasional litigants. The first chapter 

explores the Repeat Player Phenomenon, taking as theoretical framework Marc Galanter's 

paper 'Why the "Haves" Come Out Ahead: speculations on the limits of legal change” 

('Law & Society', 1974), and identifying both the advantages that Repeat Players develop 

over time and how such advantages manifest or change when facing players that lack 

them, the so-called One-Shotters. The second chapter contextualizes the use of arbitration 

in the national scenario, portraying the relevance of the analysis set forth. The third 

chapter addresses the procedural aspects of arbitration in order to verify whether they 

promote the Repeat Player Phenomenon or not. The fourth chapter repeats this exercise, 

however this time placing arbitration under a contractual/private perspective. 

 

 

Key Words: Arbitration; Repeat player, One-shotter, Frequent litigant, Occasional 

litigant; Repeat litigation. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é verificar se as características intrínsecas ao processo 

arbitral, sejam elas decorrentes de sua natureza privada, sejam elas decorrentes de sua 

natureza jurisdicional, podem ser utilizadas pelos litigantes de formas perversas e 

oportunistas com o intuito de auferir vantagens indevidas. 

O tema do desvio na utilização do direito, mais especificamente do direito 

processual não é novidade. A possibilidade de utilização do processo como um 

mecanismo de propagar desigualdades materiais tem como marco importante o estudo 

realizado pelo professor Marc Galanter, em seu artigo “Why the ‘Haves’ Come Out 

Ahead: speculations on the limits of legal change”, publicado em 1974 da revista “Law 

& Society”. Neste trabalho, como será abordado adiante, o professor Galanter verificou 

que certos litigantes eram capazes de utilizar o processo não apenas como um instrumento 

de resolução de disputas, mas também para operar e auferir vantagens. Tais vantagens 

podem ser verificadas e percebidas na própria relação processual configurada, isto é, na 

própria dinâmica processual, como podem também ser auferidas em um sentido mais 

amplo, extrapolando aquela relação jurídica individualizada para operar a própria 

dinâmica normativa. A possibilidade de utilização dessas vantagens por determinados 

tipos de litigantes é denominada, para fins deste trabalho, como “Fenômeno Repeat 

Player”, conceito que abordaremos em capítulo próprio. 

A proposição deste trabalho consiste em verificar se a utilização da arbitragem 

por determinados tipos de litigantes pode ser feita não apenas com o intuito de resolver 

os litígios de forma mais eficiente e adequada – ou seja, dando ao instituto a sua função 

fisiológica, i.e., ser uma via alternativa e por vezes mais adequada ao Poder Judiciário -, 

mas também com o objetivo de auferir vantagens, sobre o outro litigante ou sobre o 

sistema como um todo, que não seriam percebidas se mantida a opção pela resolução de 

conflitos pela via judicial – ou seja, dando ao instituto uma nova função que não apenas 

decidir adequadamente os litígios, inserindo, assim, uma patologia funcional no sistema.  

O trabalho, portanto, será dividido em duas partes: na primeira, serão analisados 

os conceitos cunhados por Marc Galanter e definido o conceito de “Fenômeno Repeat 

Player”; em seguida, será analisado o instituto da arbitragem, suas principais 

características e possíveis campos de atuação para propagação do Fenômeno Repeat 

Player. 
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Na primeira parte, onde delimitaremos a premissa do presente trabalho, 

identificaremos e delimitaremos os conceitos de Repeat Playere One-Shotter. Para a 

definição dos conceitos de Repeat Player, One Shotter e Fenômeno Repeat Player, serão 

utilizados os aportes teóricos de Marc Galanter e os termos cunhados pelo autor no artigo 

“Why the ‘Haves’ Come Out Ahead: speculations on the limits of legal change”. O 

trabalho do referido professor será examinado, ainda que de forma superficial, explicando 

aquilo que o autor considera como sendo fundamental para definição dos conceitos de 

One-Shotter e Repeat Player. A partir dessa explicação, será abordado o conceito de 

Fenômeno Repeat Player, fundamental para o desenvolvimento deste trabalho. 

Adotando este marco teórico, passaremos à análise do próprio instituto da 

arbitragem. Em um primeiro momento, definiremos o conceito de arbitragem e 

contextualizaremos a preocupação que ensejou a proposição desta dissertação. 

Analisaremos, de maneira meramente exemplificativa, como o instituto da arbitragem 

deixou de ser um método de resolução de disputas utilizado apenas por partes 

empresárias, sofisticadas, com amplo acesso a recursos e representada por profissionais 

experientes para ser um método de resolução de disputas altamente difundido nas mais 

diversas relações jurídicas. 

Feita essa contextualização, analisaremos as principais características da 

arbitragem com o intuito de identificar se, e como, tais características afetam o Fenômeno 

Repeat Player, de tal sorte que possamos ponderar se nessas situações 

exemplificativamente identificadas a escolha pela via arbitral possa ser prejudicial ao 

interesse de ao menos um dos litigantes.  

Para tanto, discorreremos, brevemente, sobre a definição do conceito de 

arbitragem, partindo da premissa de que o instituto da arbitragem possui natureza dúplice: 

contratual e jurisdicional. Proporemos então uma análise do instituto da arbitragem sob 

estes dois vieses identificando como que as características contratuais e jurisdicionais do 

processo arbitral podem ser utilizadas pelo Repeat Player com o intuito de auferir 

vantagens e assim propagar o Fenômeno Repeat Player. Para estas definições, o presente 

trabalho buscará na doutrina, nacional e internacional, identificar as principais 

características do processo arbitral, sistematizando como tais características podem 

contribuir ou mitigar a propagação do Fenômeno Repeat Player.  
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1. O FENÔMENO REPEAT PLAYER 

 

A problemática central abordada por este trabalho reside, em primeiro lugar, na 

definição do conceito “Fenômeno Repeat Player”. Para demonstrarmos o significado 

dado ao termo, precisamos nos remeter ao artigo “Why the ‘Haves’ Come Out Ahead: 

speculations on the limits of legal change” de Marc Galanter, publicado em 1974 da 

revista “Law & Society”, onde o autor cunhou os termos “Repeat Player” e “One-

Shotter”.  

Nesse trabalho, o professor Marc Galanter identificou duas grandes classes de 

litigantes, ou melhor, duas classes de usuários do sistema jurisdicional: os Repeat Players 

e os One-Shotters. Para Galanter, os Repeat Players são aqueles que “estão envolvidos 

em diversos processos ao longo do tempo”1, enquanto os One-Shotters são aqueles que 

“recorrem, apenas ocasionalmente, às cortes”.2  

O propósito do artigo publicado pelo professor Marc Galanter era demonstrar 

como o sistema judicial norte-americano não atingia necessariamente objetivos 

redistributivistas. Ao contrário, Marc Galanter sugeriu, em razão de quatro elementos 

identificados pelo doutrinador – que serão aprofundados ao longo deste capítulo –, que o 

sistema jurisdicional intensificava o desequilíbrio das relações jurídicas já pensas em 

favor de uma das partes, tanto no próprio processo como no âmbito material.  

Marc Galanter propôs que um desses tipos de litigantes, o Repeat Player, pode 

extrair vantagens significativas do sistema em razão de sua reiterada prática e atuação. 

Em contrapartida, o One-Shotter, como a própria nomenclatura denota, não é um litigante 

contumaz. Pelo contrário, usualmente é um litigante que tem pouca ou nenhuma prática 

ou experiência com o sistema jurisdicional. Essa escassa atividade o coloca em uma 

situação de sujeição a diversas implicações, principalmente quando litigando contra um 

Repeat Player. 

 
1Tradução livre: GALANTER, Marc. Why the ‘haves’ come out ahead: speculations on the limits of legal 

change. Law & Society Review, v. 9, n. 1, pp 95-160, 1974. p. 97. “[...] are engaged in many similar 

litigations over time”. 
2Tradução livre: GALANTER, Marc. Why the ‘Haves’ come out ahead: speculations on the limits of legal 

change. Law & Society Review, v. 9, n. 1, pp 95-160, 1974. p. 97. “[…] have only occasional recourse to 

the courts”. 
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As razões para que uma classe de litigantes se utilize mais ou menos do acesso às 

Cortes que a outra são diversas. Como expõe o próprio Marc Galanter, diferenças no 

tamanho, estrutura, organização profissional, poderio econômico entre outros, afetam a 

frequência com que uma parte recorre ou atua perante as cortes.3 

Contudo, tais características, por mais que influenciem a frequência com que um 

litigante atua perante os órgãos jurisdicionais, não o definem, necessariamente, como 

Repeat Player ou One-Shotter. É possível, ainda que não usual, que uma grande entidade, 

com grande poderio econômico, tenha pouca ou nenhuma experiência em litígios. Por 

outro lado, é igualmente possível que uma pessoa física, digamos, um ex-empresário, 

tenha uma reiterada prática judicial.  

A prática reiterada também não é o que consideramos como sendo o elemento que 

define um Repeat Player ou um One-Shotter. Diferente do que os nomes podem sugerir, 

os conceitos que adotaremos para este trabalho de “Repeat Player” e de “One-Shotter” 

não estão atrelados à frequência com que um determinado litigante atua na esfera 

jurisdicional. Ainda que a frequência de atuação em litígios seja fator determinante, não 

é esta a única característica definidora do Repeat Player e do One-Shotter. Duas partes 

que participam, reiterada e constantemente, perante as cortes estarão em pé de igualdade 

no que diz respeito à sua prévia experiência, não auferindo, assim, vantagens uma perante 

a outra a ponto de desequilibrar a relação jurídica, seja processual, seja material. Da 

mesma forma, duas partes que participam de maneira ocasional de procedimentos 

jurisdicionais dificilmente auferirão vantagem uma sobre a outra, visto que ambas têm 

pouca experiência em litígios. 

Entendemos, desta forma, que os conceitos de Repeat Player e de One-Shotter são 

definidos por aquilo que está atrelado à possibilidade, ou não, de obter vantagens, 

processuais e materiais, em razão da frequência com que atuam na esfera jurisdicional. 

Em outros termos, o Repeat Player é o litigante repetitivo que consegue, por meio da 

reiterada prática na esfera jurisdicional e do manejo eficiente dos mecanismos e sujeitos 

que participam do processo, auferir vantagens sobre a contraparte One-Shotter. Parece 

assim que é mais conveniente atrelar a definição de Repeat Player e One-Shotter às 

consequências que a experiência em litígios traz em face da contraparte. Em outras 

 
3 GALANTER, Marc. Why the ‘haves’ come out ahead: speculations on the limits of legal change. Law & 

Society Review, v. 9, n. 1, pp 95-160, 1974. p. 97. 
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palavras, o que define uma parte Repeat Player ou One-Shotter nesses termos é o 

fenômeno verificado quando o Repeat Player, em razão da experiência de sua litigância 

constante, consegue colocar-se em uma posição privilegiada perante a outra parte, o One-

Shotter. Por esta razão, utilizaremos o conceito de “Fenômeno Repeat Player” para tratar 

das situações nas quais o litigante repetitivo efetivamente aufira vantagens e, portanto, se 

torne o que se denomina Repeat Player. 

Uma vez que o Fenômeno Repeat Player só se verifica quando uma parte, em 

razão de sua prática reiterada, possa se aproveitar de vantagens não percebidas pela 

contraparte menos experiente, é importante definir quais são as vantagens que Marc 

Galanter identificou em seu trabalho, bem como as razões e a maneira pela qual a atuação 

reiterada do Repeat Player lhe permite se aproveitar desse cenário. É o que se passa a 

fazer no presente capítulo. 

 

1.1. As vantagens auferidas pelo Repeat Player 

 

Nesta parte deste trabalho sumarizaremos aquilo que Marc Galanter considerou 

como sendo as vantagens verificadas pelos Repeat Players. Em seu artigo, Marc Galanter 

identificou nove vantagens que seriam auferidas pelos Repeat Players e que não seriam 

obtidas por litigantes One-Shotters. Trataremos de cada uma delas individualmente. 

A primeira vantagem identificada por Marc Galanter consiste na capacidade dos 

Repeat Players de estruturarem as transações, isto é, a relação material subjacente ao 

processo, tendo em vista a experiência e expertise que acumularam perante as cortes e os 

órgãos julgadores. Marc Galanter expõe que “Repeat Players, tendo feito isso antes, têm 

uma percepção aprimorada, eles são capazes de estruturar a próxima transação e criar um 

histórico”.4  

A questão parece ser intuitiva, o Repeat Player, por ter uma grande experiência 

consegue refazer e readequar os parâmetros das suas relações jurídicas, sobretudo as 

contratuais, com a finalidade de refletir o que lhe seja mais conveniente, levando em 

 
4Tradução livre: GALANTER, Marc. Why the ‘haves’ come out ahead: speculations on the limits of legal 

change. Law & Society Review, v. 9, n. 1, pp 95-160, 1974. p. 98: “RPs, having done it before, have 

advance intelligent; they are able to structure the next transaction and build a record”. 
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conta, por exemplo, interpretações judiciais com as quais já se deparou ao longo de sua 

reiterada atuação ou mesmo questões de conveniência e praticidade. 

Pensa-se, por exemplo, em um contrato padrão utilizado por uma grande 

corporação. Se uma cláusula contratual reiteradamente é interpretada pelo poder 

judiciário como sendo ilegal ou nula, o Repeat Player tem a capacidade de se aproveitar 

desta experiência e das informações coletadas para repensar sua estratégia. Poderá, por 

exemplo, elaborar, para os próximos contratos, uma nova disposição contratual que lhe 

garanta os mesmos benefícios, mas com outra roupagem, sanando os vícios identificados 

pelas cortes. Ou então, o Repeat Player poderá realocar o custo da impossibilidade de se 

beneficiar de tal mecanismo, como por exemplo, repassando o custo atrelado a tal cláusula 

nula no próprio preço do contrato. 

Tal possibilidade não se resume ao objeto da relação material, mas pode ter, 

inclusive, efeitos em suas práticas processuais. Como veremos mais adiante, em razão da 

sua expertise e experiência, o Repeat Player pode regular questões procedimentais já 

antevendo um resultado mais benéfico, prático e conveniente. É o caso, por exemplo, da 

cláusula de eleição de foro que dirige eventuais disputas para uma corte na qual o Repeat 

Player tenha mais confiança, especialmente para os contratos internacionais. Isso pode 

valer, também, para a opção pela arbitragem em detrimento do Poder Judiciário. 

A primeira vantagem verificada pelo Repeat Player, portanto, consiste nessa 

capacidade de se beneficiar de sua experiência para reestruturar as relações jurídicas, 

operando efeitos tanto no âmbito material como no âmbito processual.  

A segunda vantagem identificada por Marc Galanter diz respeito à redução do 

custo marginal que o Repeat Player tem em cada litígio. Em razão da repetitividade de 

sua atuação, o Repeat Player aproveita-se de ganhos com economia de escala, ou seja, 

beneficia-se de um processo organizado que maximiza a utilização de seus recursos, 

diminuindo os custos de forma global, aproveitando-se do que já foi “produzido” nas 

outras disputas. 

Essa economia de escala é verificada, por exemplo, com a contratação de 

advogados e os custos envolvidos com a produção probatória. Um Repeat Player que 

conta com uma banca de advogados única para seus litígios que envolvem determinadas 

questões corriqueiras beneficia-se da familiaridade que seus representantes têm com a 
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matéria. Isso envolve, portanto, menos horas gastas com o estudo da matéria – e por 

consequência, honorários mais modestos ou ao menos pulverizados entre todas as 

demandas –, utilização de modelos pré-prontos de petições e mesmo a reutilização de 

provas de outros procedimentos. Os custos com cada processo individual são 

relativizados se analisados sob uma perspectiva global.  

Em contrapartida, o One-Shotter não se aproveita dessa vantagem. Pelo contrário, 

os custos envolvidos em cada processo serão, geralmente, atrelados àquela única 

demanda. Não existe economia de escala, pois não há outra forma de otimizar a utilização 

de recursos.  

Essa possibilidade de se aproveitar de ganhos de economia de escala faz com que 

o ajuizamento de demandas, para o Repeat Player, seja marginalmente mais barato, 

enquanto faz com que para o One-Shotter tal atividade seja mais cara. Criam-se assim 

incentivos para que o Repeat Player ajuíze demandas quando considerar que tal estratégia 

lhe seja conveniente, enquanto, em contrapartida, criam-se incentivos no sentido oposto 

para o One-Shotter, incentivando-o a abster-se de movimentar a justiça. 

Em terceiro lugar, Marc Galanter apontou que os Repeat Players se beneficiam 

de relacionamentos informais construídos com os agentes das instituições jurisdicionais. 

A reiterada participação e interação do Repeat Player com os agentes desse 

sistema permite que sejam construídos relacionamentos que extrapolam a relação 

profissional e burocrática. Os Repeat Players estão constantemente em contato com todo 

o corpo de suporte do judiciário (cartorários, secretários etc.), assim como com os 

próprios julgadores.  

Tal relacionamento pode gerar dois efeitos. O primeiro, e que aqui consideraremos 

como sendo vedado pelo ordenamento, é o aproveitamento desses relacionamentos 

informais para obter vantagens indevidas e mesmo favoritismos que contradigam os 

princípios da isonomia, igualdade de tratamento e mesmo imparcialidade e independência 

do julgador. 

É o caso, por exemplo, do Repeat Player que recebe informações relativas aos 

processos por meios informais, mesmo antes de serem publicadas e antes da contraparte. 

Evidentemente que tal espécie de vantagem pode ser extrapolada a ponto de os próprios 

julgadores passarem a beneficiar, consciente e deliberadamente, os Repeat Players.  
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Nestes casos, podemos deduzir que a participação repetitiva gera incentivos para 

que os agentes do sistema beneficiem o Repeat Player, sobretudo em se tratando de um 

sistema privado, como na arbitragem. A participação repetitiva traz mais ganhos para os 

agentes, principalmente por significar maiores oportunidades de contratação de seus 

serviços.  

Contudo, a vantagem obtida pelo relacionamento informal não necessariamente 

implica a adoção de posturas antiéticas e não necessariamente depende desses incentivos 

econômicos criados pela reiterada participação nos processos. Se fosse essa a única razão, 

a vantagem dos relacionamentos informais seria mitigada na esfera pública onde os 

incentivos econômicos são menos significativos. O relacionamento informal 

desenvolvido com os agentes do sistema jurisdicional pode ser benéfico para o Repeat 

Player sem que haja violação da independência e imparcialidade dos julgadores, sem que 

haja comprometimento da higidez e isonomia de tratamento dado pelas próprias 

instituições e sem que haja o aproveitamento, por parte dos agentes, de incentivos 

econômicos. 

O Repeat Player passa a ter, em razão de sua experiência, um conhecimento mais 

aprofundado e personalizado do funcionamento dos órgãos e sobretudo da forma e do 

modo de trabalho dos indivíduos que compõem as instituições. É o caso, por exemplo, do 

Repeat Player que, por experiência própria, sabe que determinado julgador dá mais 

relevância para as provas documentais do que para as provas testemunhais, ou para o 

Repeat Player que, também em razão da sua reiterada participação em processos, sabe 

que determinado julgador se convence mais por argumentos que adotam uma linha ao 

invés de outra.  

O relacionamento informal desenvolvido com os agentes do sistema jurisdicional 

é relevante quando formos analisar a questão do Repeat Player atuante na arbitragem, 

sobretudo em razão das características peculiares dessa forma de resolução de conflitos. 

A quarta vantagem identificada pelo professor Marc Galanter é o poder de 

barganha. O Repeat Player se beneficia de sua reputação enquanto negociador e de seu 

poderio econômico perante o One-Shotter e, portanto, pode barganhar uma posição mais 

favorável. 
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À primeira vista, o Repeat Player se beneficia de sua posição, enquanto entidade 

forte e hígida, pois isso lhe dá maior credibilidade para negociar e fazer com que os termos 

que lhes interessem sejam aceitos, não só pela contraparte, mas mesmo por órgãos 

responsáveis por fiscalizar os acordos celebrados. Trata-se de uma verdadeira 

propaganda, pois o Repeat Player transmite a imagem de ser um negociador sério que 

não só cumpre os termos acordados, como ainda faz propostas factíveis, pois é possível 

verificar, através da análise dos demais casos nos quais participou se sua postura é 

legítima e se os acordos foram cumpridos. 

É o caso, por exemplo, da indenização por vício de produto ou serviço. Podemos 

considerar que quanto mais renomado o fornecedor, mais crível será, para o consumidor, 

que um eventual acordo seja cumprido na íntegra.  

Contudo, o Repeat Player também se beneficia de sua reputação para forçar 

acordos mais benéficos ou mesmo barrar o ajuizamento de demandas. O Repeat Player 

que fica conhecido como “hard bargainer” inibe o ajuizamento de demandas contra si 

por One-Shotters que não pretendem incorrer nos custos de transação relacionados ao 

processo, ou então, acaba por forçar esse mesmo tipo de One-Shotter a celebrar acordos 

menos favoráveis. Uma vez que os custos marginais de litigar são maiores para os One-

Shotters, o fato de se deparar com um litígio contra um hard bargainer cria um incentivo 

para que sejam aceitos quaisquer termos ou imposições do Repeat Player. 

A quinta vantagem identificada pelo autor é a possibilidade que o Repeat Player 

tem de “play the odds”, ou seja, de agir, em um procedimento individualizado, de forma 

a maximizar seus ganhos a longo prazo, mesmo que isso lhe custe uma perda 

momentânea.  

Galanter explica essa vantagem da seguinte forma:  

[q]uanto maiores os interesses em jogo para o One-Shotter, mais provável será 

que adote uma estratégia de minimização de riscos (minimizar a probabilidade 

da maior perda). Assumindo que os riscos são relativamente menores para os 

Repeat Players, estes podem adotar estratégias calculadas para maximizar o 

ganho ao longo de uma série de casos, mesmo nos casos em que isso envolva 

o risco de máxima perda em alguns dos casos.5 

 
5 Tradução livre: GALANTER, Marc. Why the ‘haves’ come out ahead: speculations on the limits of legal 

change. Law & Society Review, v. 9, n. 1, pp 95-160, 1974. p. 99. Cf. “[...] the larger the matter at issue 

looms for OS, the more likely he is to adopt a minimize strategy (minimize the probability of maximum 

loss). Assuming that the stakes are relatively smaller for RPs’ they can adopt strategies calculated to 

maximize gain over a long series of cases, even where this involves the risk of maximum loss in some cases”. 
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Em outros termos, o One-Shotter tem mais interesse na relação jurídica isolada do 

que Repeat Player, pois não existe um interesse maior em jogo. Para o One-Shotter, via 

de regra, aquela relação sumariza e esgota suas pretensões, de tal forma que busque 

sempre obter o maior benefício com o menor custo.  

O Repeat Player, por sua vez, tem interesses em maior escala, isto é, que 

transcendem cada relação individualizada. Por esta razão, o Repeat Player pode adotar 

uma estratégia que, em um caso isolado, possa lhe render uma perda momentânea – ou 

um ganho menor –, mas que compense em longo prazo. 

É o caso bastante simples do desconto de preço. Para o One-Shotter haverá maior 

benefício quanto menor for o preço, pois paga menos pelo mesmo produto. Já para o 

Repeat Player, ainda que haja um ganho menor naquela transação em específico, ganha 

em escala com o maior número de vendas.  

No âmbito do processo, há caso bastante emblemático na realidade nacional que 

sumariza esta vantagem auferível pelos Repeat Players, conforme observado por Ananda 

Palazzin de Almeida, ao analisar a estratégia do INSS perante os Tribunais superiores. 

No cenário analisado, a autora identificou que autarquia, na tentativa de consolidar o 

entendimento de que era necessário haver o prévio requerimento administrativo dos 

beneficiários para que, só então, estes pudessem pleitear perante o Judiciário a concessão 

do benefício, estrategicamente deixou de apresentar seus argumentos quanto ao mérito da 

demanda. Quando os argumentos de mérito eram apresentados, ainda que em razão do 

princípio da eventualidade, as cortes eram menos propensas a reconhecer a preliminar de 

falta de interesse de agir6. Como pontuado pela autora, o risco assumido pelo INSS era 

 
6ALMEIDA, Ananda Palazzin de. A atuação do INSS como litigante habitual no Recurso 

Extraordinário 631.240. 2015. Monografia (Especialização) - Curso de Direito Processual Civil, FGV 

Direito SP, São Paulo, 2015.p. 28. Munido desse objetivo, o INSS passou a desenvolver tais trabalhos de 

modo uniforme nas agências e setores judiciais, orientado os representantes da Autarquia (procuradores) 

para que deduzissem a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir – ante a necessidade do 

prévio requerimento – em suas peças defensivas. 

Em entrevista, o Procurador da AGU informa que inicialmente a referida estratégia não recebeu a acolhida 

esperada dos Tribunais, com a extinção das ações e incremento do acesso dos segurados às agências, uma 

vez que se entendeu que a configuração da pretensão resistida necessária à existência do interesse de agir 

restava consolidada no momento que o INSS, em atenção ao princípio da eventualidade, passava a 

apresentar as suas razões de defesa quanto ao mérito do litígio: [...] 

Diante da ineficiência da dedução da tese em juízo, a PGF/INSS, ao invés de passar a defender-se somente 

no mérito para afastar a pretensão movida em seu desfavor, recebeu como orientação estratégica que se 

restringisse a alegar apenas a preliminar de carência de ação em suas defesas, para os casos em que os 

autores das ações haviam ingressado diretamente com o pleito previdenciário na esfera judicial. 

Como bem se sabe, caso a preliminar não fosse acolhida pelo juízo, ingressando o feito no mérito, seria 

praticamente certa a condenação da Autarquia ao pagamento dos valores pretendidos pelo segurado – afinal, 
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de que, não sendo reconhecida a preliminar, seria quase certa sua condenação. Contudo, 

a autarquia insistiu na estratégia, de tal sorte que o argumento da falta de interesse de agir 

alcançasse as Cortes superiores e, assim, formasse um precedente favorável. Em outros 

termos, houve a assunção dos riscos de derrota individualizadas em prol de um resultado 

positivo com aplicação generalizada7. 

A sexta vantagem identificada por Marc Galanter consiste na possibilidade de 

alteração das regras e normas. Os Repeat Players, usualmente, são capazes de 

movimentar os agentes do sistema para que mudanças sejam implementadas em seu favor. 

No exemplo de Marc Galanter, os Repeat Players são capazes de se organizar para 

fazerem lobby legislativo, buscando alterações que lhes sejam vantajosas. 

Contudo, em um exercício argumentativo, apontamos também que essa 

capacidade de reformular o corpo de normas pode ser exercida não só de uma maneira 

ativa – isto é, através de um comportamento ativo e efetivo em busca de mudanças – mas 

também de maneira passiva. Os Repeat Players, por participarem reiteradas vezes das 

disputas, despertam o interesse dos agentes institucionais na busca de resoluções e 

alternativas mais adequadas. 

Em razão do grande contingente de processos envolvendo os Repeat Players, a 

construção de novas alternativas e regramentos é do interesse não só do próprio Repeat 

Player, mas também dos agentes institucionais. 

Marc Galanter ainda extrapola essa consideração, e aponta, como sétima 

vantagem, que o Repeat Player também pode alterar as regras por meio do próprio 

processo. Essa vantagem é, na verdade, uma consequência da capacidade de “play the 

odds” somada com a capacidade de influenciar a elaboração de normas.  

Especificamente no caso norte-americano, examinado por Marc Galanter, onde o 

direito se desenvolve pela tradição do common law, o investimento do Repeat Player em 

 
não teria sido formulada controvérsia acerca dos fatos narrados na inicial, manifestando-se a ré por meio 

da demonstração dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos da pretensão autoral. 
7 ALMEIDA, Ananda Palazzin de. A atuação do INSS como litigante habitual no Recurso 

Extraordinário 631.240. 2015. Monografia (Especialização) - Curso de Direito Processual Civil, FGV 

Direito SP, São Paulo, 2015. p. 28. O uso de tal estratégia denota a intenção da Autarquia de fazer prevalecer 

a política que então pautava a sua atuação (redução de demandas), por meio da disseminação da tese do 

prévio requerimento administrativo até que a matéria atingisse as instâncias judiciais superiores e fosse 

fixada de maneira ampla e definitiva. A Autarquia, portanto, assumiu o risco de sucumbir quanto ao mérito 

das demandas, para que, com o passar do tempo, pudesse ser amplamente vitoriosa em sua tese preliminar. 
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determinados resultados pode significar a sedimentação de um precedente. Como nota o 

próprio autor, “isso pode ser feito apenas onde as instituições estão simultaneamente 

engajadas em resolver disputas e elaborar normas”.8  

Enquanto o One-Shotter tem pouco interesse na interpretação e aplicação da 

norma a longo prazo, pois suas pretensões se resumem àquele único processo, o Repeat 

Player se beneficia de novas interpretações e novos entendimentos que revoguem e 

alterem as normas em seu benefício. Seus interesses em cada processo individualizado 

são marginais e, portanto, é possível investir, através do próprio processo, em estratégias 

que buscam uma alteração normativa futura. 

Ainda no que tange à modificação do quadro regulatório, Marc Galanter aponta 

que os Repeat Players auferem outra vantagem em razão da sua expertise e experiência, 

qual seja, a capacidade de discernir quais proposições normativas podem vir a ser 

acolhidas pelas cortes e passar a integrar o sistema de precedentes. Marc Galanter aponta 

que “Repeat Players podem ser capazes de concentrar seus recursos em alterações 

normativas que provavelmente tragam um impacto tangível. Eles podem trocar derrotas 

simbólicas por ganhos tangíveis.9 

Isto quer dizer que os Repeat Players, quando atuam no intuito de influenciar a 

construção normativa, são capazes de planejar e formular estratégias que realmente sejam 

efetivas. Novamente, nos reportamos ao trabalho de Ananda Palazzin de Almeida para 

exemplificar a proposição de Marc Galanter. Conforme relatado pela autora, o INSS 

efetivamente sopesou as vantagens e desvantagens de investir na tese da falta de interesse 

de agir, assumindo derrotas “simbólicas” quando deixou de apresentar argumentos de 

mérito em prol de um ganho efetivo e estratégico, qual seja, o reconhecimento de sua tese 

da falta do interesse de agir, para que seus argumentos alcançassem as Cortes superiores 

e se tornassem precedentes vinculantes.10 

 
8 Tradução livre: GALANTER, Marc. Why the ‘haves’ come out ahead: speculations on the limits of legal 

change. Law & Society Review, v. 9, n. 1, pp 95-160, 1974. p. 101: “[…] this can be done only where 

institutions are simultaneously engaged in rule-making and dispute-settling”.  
9 Tradução livre: GALANTER, Marc. Why the ‘haves’ come out ahead: speculations on the limits of legal 

change. Law & Society Review, v. 9, n. 1, pp 95-160, 1974. p. 103: “RPs may be able to concentrate their 

resources on rule-changes that are likely to make a tangible difference. They can trade off symbolic defeats 

for tangible gains”. 
10 ALMEIDA, Ananda Palazzin de. A atuação do INSS como litigante habitual no Recurso 

Extraordinário 631.240. 2015. Monografia (Especialização) - Curso de Direito Processual Civil, FGV 

Direito SP, São Paulo, 2015. p. 29: “Enquanto para o INSS não seria custoso manter e conduzir um processo 

até às instâncias, nem seriam vultosos os efeitos em seu orçamento pela sucumbência em algumas demandas 
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Por fim, a última vantagem identificada se traduz na capacidade do Repeat Player 

de investir recursos para que as normas que lhe sejam favoráveis penetrem no sistema, 

sendo acolhidas pelas cortes. Em outros termos, não só o Repeat Player conta com uma 

inteligência institucional e uma expertise que lhe permitem visualizar com maior clareza 

como sua atuação, em uma série de processos, pode lhe gerar um ganho marginal maior 

a longo prazo, como também a sua condição de maior poderio econômico e financeiro o 

tornam menos sensível às perdas simbólicas, permitindo que haja um investimento de 

recursos visando ao objetivo de longo prazo, ainda que suportando perdas momentâneas. 

As vantagens acima elencadas não esgotam todas as possibilidades de benefícios 

que os Repeat Players auferem em razão da frequência com que utilizam o sistema. A 

sistematização proposta por Marc Galanter é meramente ilustrativa e, para fins deste 

trabalho, adotaremos essas vantagens identificadas com o intuito de demonstrar, se e 

como, na arbitragem, os Repeat Players também podem auferir algumas, se não todas, 

essas vantagens. 

No entanto, antes de adentrarmos na questão relativa à arbitragem em si, é 

necessário entender as razões pelas quais os Repeat Players se beneficiam de tantas 

vantagens. Para tanto, passaremos à análise dos quatro “elementos” identificados por 

Marc Galanter que explicam e justificam o desequilíbrio entre a posição do Repeat Player 

e a posição do One-Shotter. 

 

1.2. Elementos necessários para o Fenômeno Repeat Player 

 

Ainda que a participação repetitiva e consistente seja elemento essencial para que 

se caracterize o Fenômeno Repeat Player, essa repetitividade sozinha não é capaz de 

alterar o equilíbrio da relação processual conforme identificado por Marc Galanter. 

Pensa-se, como exemplo, na parte que litiga diversas vezes, mas que não possui 

recursos financeiros, ou mesmo na parte que participa de diversas disputas, mas cada uma 

 
previdenciárias individuais, o impacto representativo da imediata extinção de centenas de ações, bem como 

da criação de uma regra segundo a qual demandas de tal natureza não serão mais diretamente levadas ao 

juízo, seria sensível para a Autarquia”.  
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em um foro especializado diferente. A sua capacidade de se beneficiar da repetitividade 

é diminuída ou aumentada conforme as circunstâncias de cada caso.  

Marc Galanter então propôs que o Repeat Player é capaz de auferir benefícios 

frente ao One-Shotter em razão de quatro componentes ou elementos que se fazem 

presente no ambiente litigioso e que intensificam ou minimizam o Fenômeno Repeat 

Player. Para Marc Galanter, os quatro componentes são: as partes, os advogados, as 

instituições e as normas. 

Assim como fizemos com relação às vantagens identificadas pelo doutrinador, 

passaremos, de forma superficial, por cada um desses elementos, identificando como que 

sua presença afeta os resultados da participação repetitiva de um litigante. 

 

1.2.1.O primeiro elemento: as características das próprias partes litigantes 

 

O primeiro elemento, e de mais fácil identificação, são as próprias partes. As 

características de cada litigante permitem que a frequência com que participam em 

disputas altere a balança a seu favor.  

Como já adiantado, o ponto de partida de Marc Galanter é que “por conta das 

diferenças em tamanho, diferenças do corpo normativo e diferenças de recursos, alguns 

atores da sociedade tenham mais ocasiões para utilizarem as cortes”.11 

De modo geral, podemos traçar um perfil típico que compreende a maioria dos 

Repeat Players. Trata-se de uma grande entidade, profissionalmente organizada e com 

mais recursos financeiros à sua disposição. Essas características fazem com que, 

normalmente, o Repeat Player participe de diversos processos e que tenha menor grau de 

interesse em cada ação individualizada, pois sua atividade e seus interesses não se 

resumem àquele único caso. Pelo contrário, essa estrutura burocrática e organizada faz 

com que os interesses sejam pulverizados em cada uma das relações jurídicas, material 

ou processual, que o Repeat Player tenha com terceiros. 

 
11 Tradução livre: GALANTER, Marc. Why the ‘haves’ come out ahead: speculations on the limits of legal 

change. Law & Society Review, v. 9, n. 1, pp 95-160, 1974. p. 97. “[…] because of differences in their 

size, differences in the state of the law, and differences in their resources, some of the actors in the society 

have many occasions to utilize the courts”. 
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A título exemplificativo, vale notar o caso das franqueadoras, o seu interesse não 

reside única e exclusivamente em uma ou outra loja da franquia, decorrente de um 

contrato estabelecido com um franqueado específico. Em verdade, seu interesse está na 

rede de franquias como um todo. O ganho efetivo que tem com a operação decorre da 

forma organizada e sincronizada com que essa rede funciona para escoar os produtos ou 

serviços ofertados. Ainda que tenha interesse em cada loja e contrato individual, esse 

interesse é marginal, porque o benefício (ou prejuízo) real decorre da operação global da 

rede.  

Da mesma forma, no âmbito processual, o franqueador tem pouco incentivo para, 

por exemplo, celebrar acordos individuais com seus franqueados inadimplentes. Ainda 

que venha a receber valor significativo em cada acordo celebrado, a perda “reputacional” 

pode incentivar a inadimplência e gerar um efeito prejudicial na rede como um todo. O 

mesmo vale para os fornecedores de produtos e serviços ao mercado de consumo, aos 

empregadores, às seguradoras, entre outros. 

Os modelos de One-Shotters, por sua vez, são tanto pessoas físicas quanto 

entidades de menor tamanho. Podem ou não ser organizados profissionalmente, mas 

tendem a ter interesses individualizados e pessoais, usualmente com menos recursos a seu 

dispor para persegui-los.  

Em razão dessas características, dois fenômenos podem ser observados: o One-

Shotter pode ter interesses substanciais nas demandas ou, por outro lado, One-Shotter 

pode ter uma pretensão tão ínfima e de valor irrisório que não justifica o ajuizamento de 

qualquer forma de demanda. Marc Galanter explica: 

Tipicamente, o Repeat Player é uma grande entidade cujos interesses em 

qualquer caso são menores (relativamente ao total em jogo). One-Shotters são 

usualmente entidades menores e cujos interesses representados em desfechos 

tangíveis para os seus casos podem ser altos relativamente ao total em jogo, 

como no caso de vítimas ou acusados criminalmente. Ou, os One-Shotters 

podem sofrer do problema inverso: seus pleitos são tão pequenos e de difícil 

perseguição (o consumidor ou o titular de obrigação de fazer) que o custo de 

buscar a tutela de seus direitos sobrepõe-se ao benefício prometido.12  

 
12 Tradução livre: GALANTER, Marc. Why the ‘haves’ come out ahead: speculations on the limits of legal 

change. Law & Society Review, v. 9, n. 1, pp 95-160, 1974. p. 98: “Typically, the RP is a larger unit and 

the stakes in any given case are smaller (relative to total worth). OSs are usually smaller units and the 

stakes represented by tangible outcome of the case may be high relative to total worth, as in the case of 

injury victim or the criminal accused. Or, the OS may suffer from the opposite problem: his claims may be 

so small and unmanageable (the shortweighted consumer or the holder of performing rights) that the cost 

of enforcing them outruns any promises of benefit”. 
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Como exemplo da primeira situação – isto é, dos altos interesses em jogo para o 

One-Shotter –, citaremos novamente o relacionamento decorrente do contrato de 

franquia. Para o franqueado (One-Shotter), os seus interesses residem majoritariamente 

nos resultados do seu próprio contrato de franquia. Pouco importa, de maneira geral, qual 

o resultado da rede como um todo, da mesma forma, pouco interessa se outros 

franqueados da mesma rede estão faturando mais ou menos do que o esperado. O que 

interessa para o franqueado é a sua relação direta e individual com o franqueador e sua 

própria operação do negócio. Ainda que exista um interesse subjacente no bom resultado 

da rede como um todo, esse interesse é secundário.  

Desta forma, caso o franqueado tenha necessidade de ajuizar uma demanda para 

satisfazer seus interesses, muito provavelmente reunirá nessa possível ação todas as suas 

pretensões. Isto é, a demanda representará para este franqueado mais interesses do que 

representará para o franqueador. Este último tem interesses diluídos, sua franquia não se 

resume apenas àquela unidade ou àquele franqueado específico. Pelo contrário, há uma 

preocupação com a rede como um todo.  

Já para a segunda situação tratada por Marc Galanter – isto é, do alto custo para o 

One-Shotter perseguir seus interesses –, citamos como exemplo o fornecimento de 

serviços para consumidores. Não é incomum que prestadoras de serviço em massa 

aumentem, de tempos em tempos, o preço pela prestação do serviço, ainda que em poucos 

centavos ou reais. Ainda que o consumidor tenha uma pretensão legítima quanto a 

determinadas formas de aumento de preço feitas indevidamente, a relação custo-benefício 

não compensa o ajuizamento de demandas. O dispêndio de tempo e recursos, como por 

exemplo, com a contratação de advogados, com produção de provas e com toda a 

movimentação da jurisdição podem superar, em muito, o valor a que se tem direito. 

Todas essas características, que estão usualmente associadas ao Repeat Player 

modelo e ao One-Shotter modelo, afetam a influência que o fator “repetitividade” tem na 

balança do processo, contribuindo para a aferição das vantagens anteriormente elencadas, 

afetando, por consequência, a verificação do Fenômeno Repeat Player.  
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1.2.2.O segundo elemento: os advogados contratados pelas partes 

 

Na equação da qual resultam as diversas vantagens para os Repeat Players, Marc 

Galanter identificou um agente chave: o advogado. 

Marc Galanter partiu da premissa de que partes representadas por advogados mais 

qualificados têm mais chances de obter bons resultados por uma simples razão, os 

advogados são, por si mesmos, Repeat Players. 

Os advogados, em razão da prática profissional, reúnem diversas das vantagens 

que os próprios Repeat Players possuem, especialmente se considerarmos advogados que 

buscam aperfeiçoar uma atuação especializada em determinada área do direito ou mesmo 

em determinados tipos de clientes.  

Contudo, como aponta Marc Galanter, as diferenças entre os Repeat Players e os 

One-Shotters (ou seja, as características do elemento “partes” tratado anteriormente), 

acabam levando, também, a uma diferença na qualidade do serviço jurídico contratado. 

Aponta que  

Nós podemos assumir que Repeat Players (que tendem a ser entidades 

maiores) que podem custear serviços jurídicos de forma mais constante, em 

maiores quantidades, em massa e a taxas mais elevadas, conseguiriam 

contratar serviços de melhor qualidade. Eles teriam acesso a informações mais 

completas (especialmente onde existem restrições à informação sobre serviços 

legais). Não apenas os Repeat Players conseguiriam contratar advogados mais 

talentosos, como também, conseguiriam fomentar uma continuidade do 

serviço, melhorar implementação de um histórico, manter um trabalho 

antecipatório e preventivo, contratar profissionais mais especializados e 

habilidosos nas respectivas áreas e ainda ter mais controle sobre os próprios 

advogados.13 

A presunção apontada por Marc Galanter é de fácil explicação. O Repeat Player, 

em razão do seu poderio econômico maior e em razão da sua reiterada necessidade de 

contratação de serviços jurídicos, acaba sendo o cliente mais rentável para o advogado. É 

mais vantajoso assumir casos de um Repeat Player que oferece um portfólio de casos, o 

 
13 Tradução livre: GALANTER, Marc. Why the ‘haves’ come out ahead: speculations on the limits of legal 

change. Law & Society Review, v. 9, n. 1, pp 95-160, 1974. p. 114: “We might assume that RP’s (tending 

to be larger units) who can buy legal services more steadily, in larger quantities, in bulk (by retainer) and 

at higher rates, would get services of better quality. They would have better information (especially where 

restrictions on information about legal services are present). Not only would the RP get more talent to 

begin with, but he would on the whole get greater continuity, better record-keeping, more anticipatory or 

preventive work, more experience and specialized skill in pertinent areas, and more control over counsel”. 
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que pressupõe mais receita, do que assumir casos de um One-Shotter, que contrata 

serviços para a defesa de um único caso individualizado. 

Não só isso, mas o contingente de trabalho que um Repeat Player pode representar 

– isto é, diversos casos que circundam as mesmas questões jurídicas e fáticas – permitem 

ao advogado que também se beneficie de uma economia de escala. As horas empregadas 

em cada caso para estudar os fatos, analisar as possíveis teses, formular as possíveis 

pretensões e defesas e mesmo instruir o processo são pulverizadas para todos os casos. O 

custo de aprendizagem com cada caso, assim, é reduzido. 

Ao mesmo tempo, essa parceria reiterada permite ao Repeat Player estabelecer 

com seu advogado uma relação de longa duração e de confiança. Como aponta o autor 

“quanto mais próxima e duradoura a relação advogado-cliente, maior será a lealdade do 

advogado aos seus clientes ao invés de às cortes ou corporações, maiores serão as 

vantagens da experiência acumulada e da orientação na estratégia como um todo”.14 

Por estas razões, é justificável e estrategicamente benéfico que o advogado busque 

especializar-se não apenas em determinada área do direito material, mas em defender os 

interesses de um cliente Repeat Player nessa mesma área.  

Isto não implica dizer que não existam advogados que busquem se especializar na 

defesa dos interesses de One-Shotters. Como aponta Marc Galanter, esse fenômeno 

também pode ser percebido, contudo, os advogados que se especializam em clientes One-

Shotters encontram mais dificuldades para atuar de forma coordenada e eficiente do que 

aqueles que optam pela defesa de Repeat-Players. 

Em primeiro lugar, Marc Galanter assume que advogados especializados em One-

Shotters normalmente dividem certas características comuns. Para o autor,  

eles tendem a compor a “o baixo escalão” das profissões jurídicas. Comparado 

aos advogados que prestam serviços aos Repeat Players, advogados nessas 

áreas tendem a ter origens socioeconômicas mais baixas, a terem frequentado 

faculdades de direito locais, de meio período, a praticarem a advocacia 

sozinhos ao invés de em grandes escritórios e a possuírem baixo prestígio na 

vida profissional.15 

 
14Tradução livre: GALANTER, Marc. Why the ‘haves’ come out ahead: speculations on the limits of legal 

change. Law & Society Review, v. 9, n. 1, pp 95-160, 1974. p. 114: “The more close and enduring the 

lawyer-client relationship, the more the primary loyalty of lawyers is to clients rather than to courts or 

guild, the more telling the advantages of accumulated expertise and guidance in overall strategy”. 
15Tradução livre: GALANTER, Marc. Why the ‘haves’ come out ahead: speculations on the limits of legal 

change. Law & Society Review, v. 9, n. 1, pp 95-160, 1974. p. 116. “They tend to make up the ‘lower 
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Ainda que haja uma reconhecida generalização da assertiva proposta pelo autor, 

podemos extrair dessas características duas grandes dificuldades que acabam 

exacerbando as desvantagens dos One-Shotters em face dos Repeat Players: a falta de 

organização profissional e a falta de prestígio. 

Quando Marc Galanter aponta que os advogados especializados em One-Shotters 

tendem a praticar a advocacia em estruturas menores, podemos deduzir que esses 

advogados não se beneficiam da estrutura organizacional e institucional dos grandes 

escritórios. Isso quer dizer um aumento de custos, perda de eficiência, redução dos 

benefícios de uma economia de escala, entre outros. Essa perda de eficiência, por sua vez, 

pode refletir na atuação do profissional e, portanto, alargar as desvantagens verificadas 

quando litigam contra Repeat Players. 

Da mesma forma, a falta de prestígio profissional também impacta na forma com 

a qual litigam os advogados especializados em One-Shotters. Nesse sentido, vamos 

extrapolar a consideração feita por Marc Galanter e considerar que a falta de prestígio 

identificada pelo autor se traduz na falta de reconhecimento do mercado, seja por 

contarem com menos divulgação, seja pela própria atuação em estruturas menos 

organizadas e mais enxutas. Importa, portanto, reconhecer que tais advogados 

provavelmente serão menos conhecidos e menos renomados. 

Como já tratamos anteriormente, uma das vantagens que Marc Galanter 

identificou na prática dos Repeat Players é o desenvolvimento de relacionamentos 

informais com os agentes do sistema jurisdicional. A falta de prestígio, ou melhor, o 

desconhecimento, podemos assumir, dificulta a criação desses relacionamentos 

informais, ou pelo menos que tais relacionamentos resultem em vantagens significativas. 

Contudo, Marc Galanter identifica ainda outras dificuldades que permeiam a 

atuação dos advogados especializados em One-Shotters. Para o autor tais profissionais 

têm maior dificuldade para mobilizar clientela, isto é, para captar clientes.  

O professor também aponta que os advogados especializados em One-Shotters 

não se beneficiam de um relacionamento longo e duradouro com seus clientes, ao 

 
echelons’ of the legal profession. Compared to the lawyers who provide services to RPs, lawyers in theses 

specialties tend to be drawn from lower socio-economic origins, to have attended local, proprietary or 

part-time law schools, to practice alone rather than in large firms, and to possess low prestige within the 

profession”. 
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contrário, o relacionamento tende a ser episódico e isolado. Esse relacionamento 

esporádico não traz os mesmos incentivos para que o advogado atue de forma mais 

personalizada para cada caso. Via de regra, como aponta o autor, o advogado 

especializado em One-Shotters apresentará uma estratégia massificada para todos os seus 

casos/clientes One-Shotters, sem levar em consideração os pormenores de cada caso, ao 

menos não em profundidade.  

Além disso, esse relacionamento esporádico e episódico também impede ao 

advogado otimizar estratégias. Enquanto o advogado especializado em Repeat Players 

representa um único cliente em uma série de casos, o que lhe permite sincronizar e 

coordenar estratégias, o advogado especializado em One-Shotters não pode contar com 

essa vantagem. Ainda que diversos dos seus clientes One-Shotters estejam em situações 

semelhantes e tragam casos oriundos de circunstâncias similares, não necessariamente os 

interesses e estratégias serão convergentes.  

Mais do que isso, é virtualmente impossível, e de certa forma inadequado, para o 

advogado do One-Shotter “play the odds” dos casos em que atua. Não cabe ao advogado 

decidir sacrificar um caso de um determinado cliente One-Shotter para auferir um ganho 

a longo prazo que beneficie os demais clientes. Como aponta Marc Galanter, “as 

demandas de um serviço rotineiro e ordenado para a gestão dos casos de uma série de 

One-Shotters pode impedir o advogado de maximizar ganhos para cada One-Shotter 

individual”.16 

Assumindo as considerações feitas por Marc Galanter, podemos concluir que o 

One-Shotter modelo normalmente não se beneficiará da mesma qualidade na prestação 

do serviço jurídico de seu advogado, da mesma forma, podemos também assumir que o 

advogado especializado em clientes One-Shotters não terá as mesmas vantagens e 

facilidades que tem o advogado especializado em clientes Repeat Players.  

 

 

 
16Tradução livre: GALANTER, Marc. Why the ‘haves’ come out ahead: speculations on the limits of legal 

change. Law & Society Review, v. 9, n. 1, pp 95-160, 1974. p. 117:“The demands of routine and orderly 

handling of a whole series of OSs may constrain the lawyer from maximizing advantage for any individual 

OS”. 
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1.2.3.O terceiro elemento: a atuação das instituições 

 

Em seu texto, Marc Galanter aponta que duas características das instituições 

jurisdicionais atuam como catalizadoras do Fenômeno Repeat Player: a passividade e a 

sobrecarga. 

As instituições jurisdicionais são regidas pelo princípio da “passividade” ou 

“inércia”. Em outros termos, as instituições não possuem o poder, e sequer o interesse, 

em perseguir e instruir demandas.  

As instituições jurisdicionais reagem à provocação das partes, isto é, só é iniciado 

um procedimento uma vez que a justiça é movimentada a requerimento de uma das partes. 

Mas não só isso, como identifica o autor, as instituições são passivas também durante a 

condução e orientação do processo17. Os ônus atrelados à instrução do caso, à coleta de 

provas, ao desenvolvimento das estratégias e linhas de defesa usualmente recaem sobre a 

própria parte. 

Em razão dessa “passividade”, é de se pressupor que os Repeat Players se 

beneficiem do sistema de uma forma que os One-Shotters não consigam fazê-lo. Dada a 

maior capacidade técnica dos advogados contratados pelos Repeat Players, da 

possibilidade de “play the odds” em diversos processos na busca de um ganho maior a 

longo prazo, do maior poderio econômico e do relacionamento informal desenvolvido 

com os agentes do sistema, o Repeat Player consegue usar a passividade a seu favor.  

Os advogados mais especializados conseguem visualizar melhores estratégias a 

longo prazo e provocar as instituições nesse sentido. E, ainda que as instituições tenham 

ciência da postura adotada pelo Repeat Player, sua atuação é atrelada ao que lhes foi 

apresentado e não lhes é facultado fazer um juízo de valor sobre a atuação estratégica dos 

litigantes.  

O One-Shotter, por sua vez, ao contar com advogados menos especializados, ou 

que prestam serviços de forma menos individualizada, pode muitas vezes formular 

pretensões que não poderão ser satisfeitas da forma como foram apresentadas. Por vezes 

 
17Importante salientar, no entanto, que essa passividade na condução e orientação do processo é 

notadamente mais marcante na tradição jurídica do common law. As diferenças entre a concepção do papel 

do julgador na marcha do processo serão explicadas em capítulo próprio. 
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os instrumentos processuais empregados estarão equivocados, o que levará a um maior 

custo de tempo e recursos, isso quando não levarem à total improcedência do pleito.  

Ainda que existam mecanismos que busquem suavizar esses efeitos, – como é o 

caso da aplicação do princípio da instrumentalidade do processo18 – ainda assim as 

instituições encontrarão limites à sua atuação colaborativa. 

Os mesmos efeitos podem ser percebidos depois de iniciado o processo.  As regras 

processuais tendem a ser isonômicas, aplicando-se indistintamente a um ou outro 

litigante. Contudo, essa aplicação isonômica pressupõe uma igualdade e equiparação que 

não se observa na prática. Como pudemos observar, existem diferenças substanciais entre 

os litigantes que acabam por fazer com que a distribuição dos ônus do processo seja 

sentida de forma diferente pelas partes. 

Regras como a alocação do ônus da prova para a parte autora podem, muitas vezes, 

obstar a satisfação do direito do One-Shotter. Pense-se, por exemplo, no One-Shotter que 

não tem recursos financeiros para custear a realização de uma determinada prova pericial 

ou One-Shotter que não conta com uma estrutura organizacional de qualidade, não tem 

controle de todos os documentos necessários para comprovação de sua tese. O Repeat 

Player, por outro lado, tem capacidade financeira suficiente para custear a produção das 

provas que lhe aproveitam e se beneficia de melhor estrutura profissional, que permite 

uma melhor organização.  

Não só isso, o próprio relacionamento informal, como visto anteriormente, do qual 

o Repeat Player se beneficia, pode guiar-lhe a atuação, no sentido de pleitear a produção 

de determinado tipo de prova que sabe convencer melhor o julgador. Como expõe Marc 

 
18AMENDOEIRA JUNIOR, Sidnei. Direito processual civil: teoria geral do processo e processo de 

conhecimento (procedimento em primeiro grau de jurisdição). São Paulo: Atlas, 2007. p. 28: “Essa 

instrumentalidade do processo possui, ainda, um duplo aspecto: um positivo e outro negativo. O primeiro 

é a já mencionada ligação, que cria um elo entre o direito processual e as relações jurídico-materiais, 

evitando, assim, que aquele fique alienado da realidade. Na sua faceta negativa, porém, é um alerta, a fim 

de evitar que o processo se torne um fim em si mesmo, ficando claro tratar-se de um meio para a realização 

da ordem material sobre a qual o processo não pode sobrepujar-se. Esse alerta, oriundo do aspecto negativo 

da instrumentalidade, é consequência direta da própria evolução do direito processual e das teorias a 

respeito do direito de ação”.  

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lucia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; 

MELLO, Rogerio Licastro Torres de (org.). Primeiros Comentários ao novo Código de Processo Civil: 

artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 347: “É consagrada no direito processual civil 

a ideia de que o processo é instrumento, não um fim em si mesmo. O processo judicial, como método 

destinado à prestação da tutela jurisdicional, não existe por si só, exaurindo-se de maneira autossuficiente; 

o processo é acessório, no sentido de servir à aplicação do direito material: o processo é veículo, conduto, 

instrumento de incidência do direito material a determinada situação concreta da vida”. 
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Galanter “[...] quanto maior a delegação de funções às partes, maiores as vantagens 

conferidas à parte mais rica, mais experiente e mais bem estruturada”.19 

Todas essas vantagens e desvantagens poderiam ser mitigadas se a “passividade” 

ou “inércia” das instituições não fosse princípio basilar de sua atuação imparcial e 

independente. Não estamos, no momento, questionando a postura, sobretudo do julgador 

– aliás, existem diversos trabalhos que buscam implementar um novo modelo de 

processo, onde a cooperação do órgão julgador com as partes seja maior20, justamente 

para mitigar os efeitos das diferenças entre os polos – contudo, a estrutura pensada e 

usualmente adotada acaba por privilegiar aquele que tem melhores condições para 

promover iniciativas no processo, o Repeat Player. 

Marc Galanter identifica ainda que os efeitos da passividade são intensificados 

pela sobrecarga que acomete o poder judiciário. Como aponta, a sobrecarga do sistema 

judicial norte-americano pressiona as partes a celebrarem acordos ao invés de 

perseguirem seus direitos – o que, tendo em vista à capacidade do Repeat Player em 

barganhar de forma mais eficiente os termos de um eventual acordo e também de adotar 

um comportamento estratégico, pode não ser benéfico ao One-Shotter. Podemos 

enumerar diversos motivos atrelados à sobrecarga das instituições que impulsionam a 

celebração de acordos, sendo estes o atraso na apresentação de uma solução ao problema; 

aumento dos custos em razão da longa duração do procedimento; e o desencorajamento 

que os agentes institucionais propagam, seja por incentivarem diretamente outros 

 
19Tradução livre: GALANTER, Marc. Why the ‘haves’ come out ahead: speculations on the limits of legal 

change. Law & Society Review, v. 9, n. 1, pp 95-160, 1974. p. 120: “[…] the broader the delegation to 

the parties, the greater the advantage conferred on the wealthier, more experienced and better organized 

party”. 
20 Cf: DIDIE JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte 

geral e processo de conhecimento. 19. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 141: “Esse modelo caracteriza-se 

pelo redimensionamento do princípio do contraditório, com a inclusão do órgão jurisdicional no rol dos 

sujeitos do diálogo processual, e não mais como um mero espectador do duelo das partes. O contraditório 

é valorizado como instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como 

uma regra formal que deve ser observada para que a decisão seja válida. [...] 

A condução do processo deixa de ser determinada exclusivamente pela vontade das partes (marca do 

processo liberal dispositivo). Também não se pode afirmar que há uma condução inquisitorial do processo 

pelo órgão jurisdicional, em posição assimétrica em relação às partes. Busca-se uma condução cooperativa 

do processo, sem destaques para qualquer dos sujeitos processuais”. 

MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. 2. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2016. p. 132: “O dever de cooperação é intersubjetivo, dizendo respeito a deveres entre as partes, 

destas para com o órgão jurisdicional, e também do órgão jurisdicional para com as partes”. 
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métodos de resolução, seja por adotarem regras restritivas que dificultam o acesso aos 

órgãos institucionais. 21  

Mais ainda, Marc Galanter aponta que a sobrecarga do sistema acaba beneficiando 

o Repeat Player, pois aumenta os custos e riscos associados ao ajuizamento de demandas. 

A sobrecarga e o desincentivo acabam fazendo com que os One-Shotters não busquem a 

satisfação de seus interesses, mesmo quando possuem o legítimo direito para tanto. Como 

já tratamos anteriormente, num caso exemplificativo, uma violação, ainda que pequena 

por parte de um Repeat Player, como no caso de aumento indevido do preço para 

prestação de determinado serviço contratado, não justifica ao One-Shotter o ajuizamento 

de uma demanda que sabidamente será custosa e demorada, ainda mais se considerado 

que o benefício final é ínfimo. Assim, ainda que haja um ordenamento jurídico que proteja 

o One-Shotter, tal regulação não necessariamente será colocada em prática. 

Marc Galanter segue ainda ao apontar que a demora na resolução dos litígios 

privilegia o status quo. Na maioria das vezes, como são os Repeat Players que 

determinam os termos das transações com os One-Shotters, a manutenção do status quo 

privilegia os interesses do Repeat Player, porque são eles que regulam e determinam as 

bases da relação material subjacente ao processo. Dificilmente haverá mudanças 

significativas em prol dos One-Shotters se consideramos que não há incentivos 

econômicos para que estes iniciem procedimentos buscando questionar os arranjos 

favoráveis aos Repeat Players. 

Por fim, Marc Galanter reconhece também que a sobrecarga do sistema e a 

correlata lentidão contribuem para a manutenção de um sistema onde existem mais regras 

e normas formais do que efetivas. Por tal razão, cria-se a necessidade de priorizar a 

alocação de recursos. Como explica o autor, “espera-se que juízes, administradores e 

outros gestores com poucos recursos institucionais sejam mais responsivos aos 

jurisdicionados mais organizados, influentes e atentos. Novamente, esses tendem a ser os 

Repeat Players”.22 

 
21Não negamos, tampouco, que existam razões positivas que justifiquem o incentivo à adoção de medidas 

autocompositivas para resolução de litígios, justamente pois são as partes que realmente conhecem os 

interesses em jogo e podem propor saídas que sejam benéficas a ambas. 
22Tradução livre: GALANTER, Marc. Why the ‘haves’ come out ahead: speculations on the limits of legal 

change. Law & Society Review, v. 9, n. 1, pp 95-160, 1974. p. 122: “We would expect judges, police 

administrators and other managers of limited institutional facilities to be responsive to the more organized, 

attentive and influential of their constituents. Again, these tend to be RPs”. 
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O ambiente institucional passivo, sobrecarregado e custoso cria um cenário 

propício para que as diferenças materiais entre as partes sejam intensificadas e para que 

posições estratégicas sejam adotadas em benefício dos Repeat Players, culminando no 

Fenômeno Repeat Player. 

 

1.2.4.O quarto elemento: o corpo normativo e sua complexidade  

 

O último “elemento” identificado por Marc Galanter consiste no próprio corpo 

normativo. Ainda que as normas não sejam pensadas ou concebidas de forma parcial, em 

favor dos interesses dos Repeat Players – ou ao menos não deveriam ser –, é presumível 

que tais litigantes tenham maior poder e influência para direcionar a sua elaboração e 

aplicação. 

Os Repeat Players são capazes, como identificamos anteriormente, de direcionar 

a elaboração e composição do corpo normativo, seja de maneira direta, por meio de lobby, 

seja de maneira indireta, por despertarem os interesses dos agentes. Não apenas isso, mas 

a capacidade de identificar as normas que efetivamente são acolhidas pelo sistema e 

direcionarem a sua prática processual para re-interpretarem e re-aplicarem as normas a 

seu favor também contribui para a propagação do “Fenômeno Repeat Player”. Além de 

os Repeat Players se beneficiarem da capacidade de alterar e promover novas 

interpretações e aplicações das normas, também, se aproveitam de sua capacidade 

superior de operar o corpo normativo. 

As normas usualmente não são de fácil compreensão e aplicação. Pelo contrário, 

o corpo normativo tende a ser complexo, notadamente para leigos, de tal forma que a 

busca efetiva pelos interesses materiais da parte depende, quase sempre, da contratação 

de um profissional capacitado e especializado, no caso, o advogado. Essa complexidade 

das normas afeta as relações entre One-Shotters e Repeat Players tanto no campo material 

quanto no campo processual. 

A tecnicidade e complexidade do corpo de regras faz com que muitos One-

Shotters sequer tenham ciência das normas e regras que se aplicam às suas relações 

jurídicas. Isso faz com que diversas situações judicializáveis não sejam percebidas pelos 

sujeitos lesados. E, ainda que o One-Shotter tenha ciência de sua situação ou mesmo que 
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pretenda satisfazer sua pretensão, dependerá da contratação de um profissional 

especializado que saiba operar as regras e as instituições.  

Uma vez que o corpo de regras se mostra técnico e complexo e que a contratação 

de advogados se mostra indispensável, a qualidade técnica do serviço jurídico contratado 

passa a ser ainda mais relevante na balança processual. Como já tratado, o Repeat Player 

tende a contar com uma assistência jurídica de qualidade superior, o que lhe permite se 

beneficiar de um sistema normativo mais complexo, já o One-Shotter não contará com 

advogados e procuradores especializados a ponto de operarem o direito com a mesma 

presteza que provavelmente o farão os advogados do Repeat Player. 

Quanto mais complexas as regras, mais necessária se mostrará a participação de 

advogados capacitados e especializados e, como já analisamos, é dedutível que o One-

Shotter conte com uma representação jurídica deficitária se comparada com aquela 

contratada pelo Repeat Player. As regras, portanto, também acabam sendo mecanismos 

de intensificação o “Fenômeno Repeat Player”. 
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2. ARBITRAGEM: O CONCEITO, AS PRINCIPAIS 

CARACTERÍSTICAS E O CENÁRIO ATUAL 

 

No capítulo anterior, estabelecemos o nosso referencial teórico, qual seja, que se 

verifica um fenômeno, denominado para fins deste trabalho como Fenômeno Repeat 

Player, decorrente de um cenário no qual grandes litigantes repetitivos (Repeat Players) 

são capazes de auferir vantagens processuais e materiais quando se contrapõem a 

pequenos litigantes ocasionais (One-Shotters). Essas vantagens são verificáveis em razão 

de quatro elementos que definem a atuação dos Repeat Players e dos One-Shotters, a 

saber, suas próprias características enquanto partes, seus advogados, o ambiente 

institucional e as normas e regras aplicáveis.  

Para que possamos identificar se o Fenômeno Repeat Player também pde se 

manifestar na arbitragem, precisamos contextualizar a utilização do instituto, de tal sorte 

que se demonstre a pertinência do estudo ora proposto. Em um segundo momento, 

consideramos igualmente relevante determinar o que é “arbitragem”, definindo o seu 

conceito e suas principais características. 

 

2.1. Arbitragem: contextualizando o cenário atual 

 

Antes de passarmos à análise das características da arbitragem enquanto instituto, 

é necessário que contextualizemos a utilização da arbitragem em nossa realidade nacional 

o que, por sua vez, demonstrará a pertinência da análise ora proposta.  

O presente trabalho tem como objetivo propor uma análise crítica do instituto da 

arbitragem a partir da constatação de que, em algumas situações, as partes têm 

possibilidades desiguais de produzir resultados no processo arbitral, tendo em vista a 

contraposição de Repeat Players e One-Shotters, conforme já tratado. Pretende-se levar 

em conta, especificamente, a realidade brasileira a esse respeito.  

Em que pese não ser um instituto novo, a arbitragem só ganhou força e 

legitimidade no Brasil após a promulgação da Lei 9.307/1996 (Lei de Arbitragem), que 

finalmente garantiu um panorama legal capaz de legitimar e garantir a efetividade do 
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instituto23, e com o julgamento da SEC 5.206-7 de 2001 pelo Supremo Tribunal Federal 

que reconheceu a constitucionalidade do instituto da arbitragem,  

Desde então, a arbitragem vem se destacando como meio jurisdicional preferido 

e recomendado para diversos setores da economia e do mercado. Não por outra razão, ao 

longo desses mais de vinte anos de vigência da Lei de Arbitragem, podemos verificar 

uma proliferação de artigos e trabalhos que buscam demonstrar a pertinência da utilização 

do instituto para os mais diversos tipos de relações jurídicas. Não por outra razão, no ano 

de 2015, quando já consagrado o sucesso da arbitragem em nossa realidade pátria, foi 

promulgada a Lei 13.129/2015 (Reforma da Lei de Arbitragem) que buscou ajustar o 

quadro normativo brasileiro no que diz respeito à arbitragem, trazendo diversas novas 

disposições e alterações que positivaram a ampla utilização da arbitragem pelo mercado. 

Dentre as questões tratadas na Reforma da Lei de Arbitragem podemos citar, entre as 

mais emblemáticas, a possibilidade de a Administração Pública, direta e indireta, optar 

pela via arbitral; a confirmação dos poderes dos árbitros para proferirem decisões 

cautelares e de urgência; a confirmação dos poderes dos árbitros para proferirem 

sentenças parciais; a positivação de regra que autoriza a inclusão de cláusula 

compromissória em estatutos de companhias abertas com o consequente direito de 

recesso dos acionistas dissidentes, para nomear algumas. 

Da mesma forma, podemos também mencionar o fenômeno que vem ocorrendo 

nos últimos anos com a promulgação de diversos diplomas legais que regulam a utilização 

do instituto para setores específicos do mercado, tais como o Decreto nº 8.465/2015 que 

regula a utilização de arbitragem no setor portuário, a Resolução Homologatória nº 

531/2007 da ANEEL que regula a utilização da arbitragem no setor elétrico, o Decreto 

Estadual nº 64.356/2019 que dispõe sobre o emprego da arbitragem no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta no Estado de São Paulo, entre outros. 

Não apenas isto, mas com as recentes reformas legislativas trazidas também no 

âmbito do processo civil podemos constatar que o instituto da arbitragem tem sido o foco 

de diversos estudos inclusive com o intuito de melhorar e aperfeiçoar a prática forense. 

 
23 MARTINS, Pedro A. Batista. Apontamentos sobre a lei de arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 

p. I: “E a lei pegou! A sociedade abraçou-a com grande entusiasmo, traduzido nos intensos debates que 

logo se seguiram e na vontade legislativa que passou a incorporar a arbitragem em vários textos. Isso tudo 

sem se falar na difusão de Câmaras de Arbitragem ligadas a instituições de renome e na abertura que gerou 

para o debate sobre outros meios parajudiciais de solução de conflitos, notadamente a mediação”. 
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Não por outra razão existem diversos trabalhos que buscam demonstrar os benefícios da 

importação de técnicas da arbitragem também para o processo estatal. 

O cenário da arbitragem nacional é, portanto, bastante favorável à utilização do 

instituto. Contudo, passadas as primeiras décadas desde a promulgação da Lei de 

Arbitragem, quando se fazia necessário criar e incentivar uma cultura pró-arbitral, 

enaltecendo suas vantagens e características positivas, hoje se faz necessário trazer um 

olhar mais crítico ao instituto, tendo em vista a sua já ampla utilização.  

A necessidade de demonstrar sua solidez e higidez passa agora, não por uma 

política de afirmação da arbitragem enquanto boa alternativa ao judiciário, mas sim pelo 

reconhecimento de que sua utilização também pode ser falha e, por tal razão, se faz 

igualmente necessário buscar seu aperfeiçoamento e aprimoramento, corrigindo 

eventuais desvios de percurso. 

A ampla utilização da arbitragem, ainda que seja vista pela teoria e pela prática 

como vantajosa para a sociedade, não pode ser considerada como uma panaceia às falhas 

do Poder Judiciário e do processo civil. A arbitragem não está isenta de críticas e, diante 

do cenário onde sua utilização se aprofundou e penetrou em diversos ramos da economia, 

pode-se propor uma análise crítica do instituto no sentido de identificar se sua utilização 

para resolução de determinadas relações jurídicas é de fato benéfica. 

Devemos pontuar que a ponderação ora proposta pode parecer contraintuitiva. Isto 

pois, por uma questão de estigma do instituto, pensa-se na arbitragem como sendo um 

método de resolução de disputas utilizados apenas por grandes empresas, partes 

notadamente sofisticadas e empresárias que tenham, mutuamente, acordado quanto ao 

método de resolução de disputas pois, individualmente, sopesaram os prós e contras da 

opção aventada. Ou seja, é possível pensar que a arbitragem seja um ambiente onde 

litigam entre si apenas Repeat Players. 

Entretanto, não podemos analisar a questão por um viés estereotipado dos usuários 

da arbitragem, sobretudo se levado em consideração a realidade nacional. A arbitragem, 

enquanto método jurisdicional, é concebida para resolver questões patrimoniais e 

disponíveis, independentemente da relação jurídica subjacente. Portanto, não é difícil 

concluir que cada vez mais a arbitragem venha sendo utilizada para resolver uma miríade 
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de relações jurídicas que trespassam pelas mais diversas áreas do direito – relações estas 

que são estabelecidas entre sujeitos variados. 

Não é nosso objetivo ser exaustivo quanto à determinação dos Repeat Players e 

dos One-Shotters da arbitragem, pois, como já tratado, a classificação de um litigante 

como Repeat Player ou One-Shotter depende, sobretudo, da capacidade de auferir 

vantagens em razão da frequência reiterada com a qual participa em processos ou litígios, 

o que impende uma análise casuística e circunstancial – ainda que existam certas 

categorias de relações jurídicas que ensejem uma predisposição a esse tipo de efeito. 

Nosso objetivo, nesta seção, é, portanto, esclarecer que a utilização da arbitragem 

enquanto método de resolução de disputas não é uma opção apenas para partes 

profissionais, especializadas e sofisticadas. Pelo contrário, sua utilização tem sido cada 

vez mais difundida para ramos do direito onde, não só não se pode presumir que as partes 

sejam profissionais e sofisticadas, como ainda pode haver uma grande disparidade 

econômica e técnica entre os litigantes, relações que podem ser definidas como tendo de 

um lado um Repeat Player e de outro um One-Shotter.  

A título meramente exemplificativo, trazemos nessa seção, algumas categorias de 

contratos e relações jurídicas onde há discrepâncias entre a capacidade das partes – seja 

financeira ou técnica – e para as quais podemos assumir que existem indícios suficientes 

de que a arbitragem tem sido adotada cada vez mais como método de resolução de 

disputas.  

Contudo, necessário esclarecer que nosso objetivo não é analisar essas relações 

jurídicas em específico, tampouco nos cumpre verificar se, juridicamente, podemos 

caracterizar situações de hipossuficiência ou vulnerabilidade. Nosso objetivo é tão apenas 

trazer exemplos de que a arbitragem não é um instituto conhecido e utilizado apenas por 

grandes empresários. 

Feitos esses esclarecimentos, a primeira categoria de contratos onde pode haver 

uma disparidade entre as partes e para a qual a arbitragem tem sido apontada como uma 

boa alternativa ao judiciário enquanto método de resolução de disputas, diz respeito aos 

contratos de franquia.  

Os contratos de franquia são, por definição, um tipo de contrato empresarial. 

Como aponta Luciano Benetti Timm  
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Franquia empresarial é o sistema pelo qual um Franqueador cede ao 

Franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito 

de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, 

eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação 

e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou 

detidos pelo Franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, 

sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.24 

A despeito de se tratar de um contrato empresarial, podemos assumir que na 

relação jurídica entre franqueados e franqueadores exista uma dependência econômica do 

franqueado para com o franqueador e que também se verifica uma disparidade entre a 

capacidade dos contratantes em formular e desenhar o contrato. Novamente, nos dizeres 

de Luciano Benetti Timm, nos contratos de franquia deve-se “[...] reconhecer uma 

situação a prioristica de assimetria de informações em favor do franqueador, que, em caso 

de eventuais disputas deve fazer prova do esclarecimento do franqueado em sua Circular 

de Oferta de Franquia”25.  

De maneira similar, Gilberto Giusti pontua que 

 [...] historicamente criou-se a percepção da prevalência da posição do 

franqueador sobre o franqueado, sob os pontos de vista técnico 

(expertise do franqueador acerca do produto e de seu mercado e 

deficiência na transmissão de informações e na prestação de assistência 

ao franqueado) e econômico (em geral, bem estruturado detentor da 

marca, como franqueador, e pequenos empreendedores com limitados 

recursos, como franqueados).26 

Justamente em razão dessa disparidade entre franqueados e franqueadores e pelo 

fato de que é o franqueador quem apresenta uma minuta de contrato padrão, ao qual o 

franqueado deve se sujeitar27, que a jurisprudência brasileira tem reconhecido os contratos 

de franquia como sendo contratos de adesão – tipo contratual corriqueiramente utilizado 

nas relações jurídicas entre Repeat Players e One-Shotters.  

 
24TIMM, Luciano Benetti. Arbitragem nos Contratos empresariais, internacionais e 

governamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 90. 
25TIMM, Luciano Benetti. Arbitragem nos Contratos empresariais, internacionais e 

governamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 97 
26GIUSTI, Gilberto. Nova Lei de Franquia Empresarial (13.966/19) - Qual a necessidade de dispositivo 

expresso "permitindo" solução de conflitos por Arbitragem? 2019. Disponível em: 

https://migalhas.uol.com.br/depeso/317768/nova-lei-de-franquia-empresarial--13-966-19----qual-a-

necessidade-de-dispositivo-expresso--permitindo--solucao-de-conflitos-por-arbitragem. Acesso em: 25. 

Set. 2020. 
27LUCIANO BENETTI TIMM, Arbitragem nos Contratos de Franquia. P. 96: “Os autores que acreditam 

ser a franquia um contrato de adesão defendem a ideia em virtude de que a aparte economicamente mais 

forte (o franqueador) impõe à outra parte (o franqueado) a sua política: métodos de venda, promoções, 

aparência de seu pessoal, etc., tanto que tais regras são impostas como cláusulas que beneficiam e protegem 

o seu sistema de franquia”. 
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A despeito dessas considerações, fato é que no ramo das franquias a utilização da 

arbitragem não só é usual como é constantemente recomendada. Nesse sentido, Luciano 

Benetti Timm aponta que  

[...]  a arbitragem como meio alternativo de resolução de conflitos pode 

ser a melhor opção para o contrato de franquia. Esta diminui os custos 

de transação envolvidos, visto a especialização dos [árbitros] (que 

podem ter uma formação específica em área técnica que interessa 

diretamente ao objeto), agilidade do procedimento arbitral – isto 

porque, por exemplo, não se submete ao regime dos infindáveis 

recursos a instâncias superiores, fator muito prejudicial à relação entre 

franqueador e franqueado – e o sigilo do procedimento, este 

fundamental tendo em vista a característica de transferência de know-

how.”28 

No mesmo sentido, Francisco José Cahali, Thiago Rodovalho e Ana Cláudia 

Pastore apontam que:  

Especificamente para os contratos de franquia, objeto desse estudo, a 

arbitragem se mostra muito adequada, pois se trata justamente de 

relação jurídica complexa, a demandar dedicada, atenta e acurada 

análise da fase pré-contratual, o seu desenvolvimento, comportamento 

das partes, a fim de aferir eventuais descumprimentos das obrigações 

contratualmente assumidas e as naturalmente essenciais a esse tipo de 

avença. Podendo exsurgir, ainda, imbricadas questões concernentes à 

transferência do saber-fazer (know-how), do correto uso da marca e dos 

sinais distintivos, do correto exercício do poder-dever de controle e 

ingerência sobre o franqueado, eventual direito à indenização de 

clientela, entre outras, a recomendar a utilização da arbitragem como 

meio adequado para dirimição de conflitos oriundos desse tipo de 

relação contratual, cujos atrativos sumariamente destacamos.29 

Vale também transcrição de trecho de autoria de Gustavo Saad Diniz e Caio 

Henrique Carvalho de Siqueira, na medida em que os autores apontam que “a adoção da 

cláusula arbitral, ou mesmo da arbitragem posterior, pode ser muito benéfica aos 

contratos de franquias, pois algumas de suas vantagens são especialmente relevantes para 

este tipo contratual”30. 

Mais sintomático foi a recente alteração legislativa, trazida pela Lei 13.966/2019 

(Nova Lei de Franquias) a qual, em seu art. 7º, §1º, faz referência expressa à utilização 

 
28TIMM, Luciano Benetti. Arbitragem nos Contratos empresariais, internacionais e 

governamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 111 
29CAHALI, Francisco José; PASTORE, Ana Cláudia; RODOVALHO, Thiago. O Uso de ADRs nas 

disputas de franquia. In Arbitragem e Mediação em matéria de propriedade intelectual. São Paulo: 

Comitê Brasileiro de Arbitragem CBAr & IOB, 2014. p. 156-170. p. 169. 
30 DINIZ, Gustavo Saad; SIQUEIRA, Caio Henrique Carvalho de. Arbitragem como alternativa para 

solução de litígios de micro e pequenas empresas. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 54, 

n. 54, p.151-175, jul. 2017. Consultado pela Revista dos Tribunais online, sem paginação. 
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da arbitragem31. Reforçou-se, assim, não só a viabilidade jurídica da utilização da 

arbitragem enquanto método jurisdicional para os contratos de franquia, como também a 

conveniência de sua utilização em razão dos inúmeros benefícios do instituto. Também é 

sintomática as inúmeras referências e reportagens que constam no site da Associação 

Brasileira de Franchising promovendo a utilização da arbitragem.32 

Outra relação jurídica na qual é possível que haja disparidade entre as partes e 

para a qual também se recomenda, de certa forma, a utilização da arbitragem, é a relação 

entre distribuidores e fornecedores nos contratos de distribuição comercial.  

Os contratos de distribuição são definidos por Luciano Benetti Timm como sendo 

aqueles que “se destinam a dar forma a relações entre fabricante e seu revendedor, 

regendo as obrigações existentes entre eles, destinados a organizar a atividade de 

intermediação e venda da produção, levando-se até o consumidor final”33. 

Para Paula A. Forgioni o contrato de distribuição é o contrato que se resume à 

compra e venda mercantil habitual na qual “o adquirente compra para revenda: a 

propriedade transfere-se, inicialmente, do patrimônio do fornecedor para aquele do 

distribuidor e, posteriormente, para um terceiro, estranho a essa relação”34. Completa a 

autora que “[a]lém disso, o contrato de distribuição costuma agasalhar obrigações que 

 
31 Insta notar que a disposição legal era desnecessária, tendo em vista que a utilização da arbitragem nos 

contratos de franquia jamais foi vedada, pelo que, deve-se depreender, que a intenção do legislador foi 

meramente pedagógica, esclarecendo uma situação anteriormente já permitida e verificada. Cf. SISTER, 

Tatiana Dratovsky; ZANELATO, Thiago del Pozzo; RODOVALHO, Thiago. Nova Lei de Franquias e 

Arbitragem. Revista Brasileira de Arbitragem, v. 17, n. 67, p. 7-31, set. 2020. p. 17: “Além de sedimentar 

diversos conceitos e práticas que já vinham sendo empregados pelo setor e reconhecidos pela 

jurisprudência, a nova lei de Franquias incorporou em seu art. 7º disposições sobre a eleição de foro, 

arbitragem e lei aplicável.  

[...]No que diz respeito à resolução de disputas, a nova Lei de Franquias disciplinou a adoção de foro de 

eleição nos casos em que o contrato de franquia é considerado internacional, nada dizendo acerca dos 

contratos considerados domésticos. A nova lei de Franquias indicou ser possível a adoção da arbitragem 

para resolução de disputas decorrentes do contrato de franquia, sem ressalvas quanto à natureza doméstica 

ou internacional da avença. 

[...] Cumpre destacar que essa ‘autorização’ não era necessária. Isso porque nos critérios contidos no art. 1º 

da Lei de Arbitragem já eram todos preenchidos quando consideradas disputas decorrentes de contratos de 

franquia. Dessa maneira, não é correto dizer que a nova Lei de Franquias ‘permitiu’ que conflitos oriundos 

de contratos de franquia sejam submetidos à arbitragem, mas somente positivou uma prática estabelecida e 

amplamente utilizada”. 
32 Cf. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING. Convênio entre ABF e ABPI utiliza 

mediação e arbitragem para resolução de conflitos. Disponível em: https://www.abf.com.br/convenio-

entre-abf-e-abpi-utiliza-mediacao-e-arbitragem-para-resolucao-de-conflitos/. Acesso em: 25 set. 2020. 

OLIVEIRA, Felipe. Franquias procuram arbitragem para acelerar solução de conflitos. Folha de S. 

Paulo. São Paulo, 19 abr. 2015.  
33TIMM, Luciano Benetti. Arbitragem nos Contratos empresariais, internacionais e 

governamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 93 
34FORGIONI, Paula A.. Contrato de Distribuição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.p. 63 



   
 

45 

delinearão os contornos da estratégia de produção [...]”35. Ponto importante trazido pela 

professora é a conceituação do contrato de distribuição como tipo de contrato relacional, 

na medida em que se extrai que “(i) os contratos relacionais tendem a se estender no 

tempo; (ii) em virtude de sua longa duração, busca-se mais a disciplina de questões futuras 

entre as partes [...]; (iii) há uma certa interdependência entre os contratantes”36. 

Fabio Ulhoa Coelho caracteriza os contratos de distribuição como sendo contratos 

atípicos, isto é, não regulados por lei específica, na qual o distribuidor assume a obrigação 

de revender determinados produtos fornecidos pelo fornecedor seguindo determinadas 

regras de escoamento. In verbis: 

Por outro lado, a distribuição-intermediação é contrato atípico, não 

disciplinado na lei. É o celebrado entre distribuidoras de combustível e 

os postos de abastecimento de suas bandeiras, entre fábrica de cerveja 

e os atacadistas zonais etc. Caracteriza-se, independentemente da 

denominação dada pelo instrumento contratual, pela obrigação que um 

empresário (distribuidor) assume, perante o outro (distribuído), de criar, 

consolidar ou ampliar o mercado dos produtos deste último, 

comprando-os para revender.37 

Assim, como nos contratos de franquia, há certa imposição do fornecedor (parte 

mais forte) sobre o distribuidor (parte mais fraca), sendo que a própria relação jurídica 

estabelecida é capaz de gerar dependência econômica do distribuidor perante o 

fornecedor38. Como aponta Paula A. Forgioni, dentre cinco fatores que são normalmente 

vinculados ao contrato de distribuição, verifica-se a “vinculação (ou mesmo 

subordinação) econômica entre o fabricante e o distribuidor”39.  

Além da dependência econômica, é também possível identificar nessa categoria 

de contratos a imposição dos termos que regulam a relação jurídica por parte do 

fornecedor. Como aponta Luciano Benetti Timm os contratos de distribuição “[...] 

estabelecem a obrigação de uma das partes em promover a venda os produtos fornecidos 

 
35FORGIONI, Paula A.. Contrato de Distribuição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.p. 65 
36FORGIONI, Paula A.. Contrato de Distribuição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p.71 
37COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 

2011. p. 490 
38 DINIZ, Gustavo Saad; SIQUEIRA, Caio Henrique Carvalho de. Arbitragem como alternativa para 

solução de litígios de micro e pequenas empresas. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 54, 

n. 54, p.151-175, jul. 2017. Consultado pela Revista dos Tribunais online, sem paginação: “Tais figuras 

contratuais próximas [distribuição empresarial e representação comercial], que comportam MPEs como 

partes, geram uma grande dependência entre os contratantes, pois visam difundir e levar os produtos de 

uma empresa para o mercado por meio de outra pessoa, seja física ou jurídica”.  
39FORGIONI, Paula A.. Contrato de Distribuição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 87 
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pela outra parte, e cuja execução implica estipulação de regras gerais e prévias destinadas 

a regulamentar o relacionamento duradouro que se estabelece entre os contratantes”40. 

Por se tratar de uma relação jurídica entre partes empresárias, não espanta o fato 

de que há certa predisposição à adoção da arbitragem enquanto método de resolução de 

disputas. Como apontam Gustavo Saad Diniz e Caio Henrique Carvalho de Siqueira “a 

manutenção da relação é vital para a continuidade das atividades das duas empresas 

envolvidas, assim como uma rápida solução de eventual conflito, a exemplo dos 

anteriores, fazendo da arbitragem uma alternativa viável”. 

Outro exemplo da utilização corriqueira da arbitragem no meio empresarial, mas 

que, notadamente, pode ser decorrente de uma relação jurídica entre partes em 

disparidade técnica e econômica, se dá no âmbito do direito societário, sobretudo quando 

tratamos das disputas entre acionistas minoritários contra acionistas majoritários.  

A doutrina é rica no que diz respeito à utilização da arbitragem no âmbito do 

direito societário, sobretudo em razão do art. 136-A, inserido na Lei nº 6.404/76 (Lei das 

Sociedades por Ações) por meio da Reforma da Lei de Arbitragem e em razão dos 

regulamentos do Novo Mercado e do Nível 2 de governança corporativa41 que preveem 

a utilização de cláusula compromissória estatutária para aquelas empresas que queiram 

ter suas ações listadas nos respectivos segmentos. 

A Reforma da Lei de Arbitragem, ao incluir o art. 136-A na Lei das Sociedades 

por Ações, positivou o entendimento de que é possível a inclusão de convenção arbitral 

em estatuto social contanto que haja aprovação por maioria simples de sua inclusão. Para 

os acionistas que discordem da decisão é franqueado o direito de recesso, permitindo que 

estes se retirem da sociedade no prazo de até 30 dias.42 

 
40TIMM, Luciano Benetti. Arbitragem nos Contratos empresariais, internacionais e 

governamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 93 
41BENETTI, Giovanna Valentiniano; BOSCOLO, Ana Teresa de Abreu Coutinho; VERONESE, Lígia 

Espolaor; VIEIRA, Maíra de Melo. Arbitragem nos conflitos societários, no mercado de capitais e a reforma 

do regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) da BMFBovespa. Revista de Arbitragem 

e Mediação, São Paulo, v. 40, n. 2014, p. 193-231, mar. 2014. p. 198: “A CAM é foro obrigatório para as 

empresas listadas nos segmentos especiais de governança corporativa do Novo Mercado, do Nível 2 e do 

Bovespa Mais da BMFBovespa”. 
42BLOK, Marcella. A nova lei de arbitragem (lei 13.129/2015) e suas implicações no direito 

societário. Revista de Direito Privado, São Paulo, v. 68, n. 2016, p. 183-208, ago. 2016. Consultado pela 

Revista dos Tribunais online, sem paginação: “Por esse dispositivo legal, tem-se que a inclusão da cláusula 

arbitral no estatuto social da companhia, mediante a aprovação de 50% + 1 dos acionistas, vinculará também 

os acionistas discordantes, os quais poderão exercer o direito de recesso no prazo de 30 (trinta) dias. Dito 
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Com a inclusão desse novo dispositivo de lei, podemos ponderar acerca da 

imposição da inclusão da convenção arbitral, por parte do acionista majoritário, aos 

acionistas minoritários, o que, para efeitos deste trabalho, denota a capacidade de uma 

das partes em operar, de maneira mais favorável aos seus interesses, a convenção arbitral 

e a própria relação jurídica subjacente. Como explica Ana Carolina Weber “o acionista 

tem o direito de discordar da inclusão da cláusula compromissória, mas não possui 

poderes suficientes para se opor à maioria e não se vincular às decisões por ela 

aprovadas”.43  

De maneira bastante contundente, Patrick Brosselin expõe suas críticas ao novo 

dispositivo de lei, justamente em razão da imposição de termos que obrigam o acionista 

minoritário a renunciar ao seu direito de acesso à jurisdição estatal. Nas palavras do autor  

Quando este [legislador] prevê no corpo do texto legal a hipótese da 

sujeição de acionista, ou detentor de valor mobiliário, de maneira 

imprópria a procedimento arbitral, obrigando-o à renúncia da jurisdição 

estatal por aceitação tácita, isto é, por conta de deliberação da maioria 

daqueles que compunham o quadro acionário, está-se a um só tempo 

deturpando o inteiro teor deste valoroso instituto, por prever forma de 

estabelecimento da arbitragem numa maneira absolutamente 

incongruente, bem como violando garantia de estatura constitucional 

referente à inafastabilidade da jurisdição estatal, assegurada como 

cláusula pétrea, tudo isso a fim de justificar uma maior eficácia do seu 

escopo de aplicabilidade.44 

Peter Sester também pontua que a disposição legal inovadora, trazida pela 

Reforma da Lei de Arbitragem, gerou sérias dúvidas quanto à constitucionalidade do art. 

136-A, na medida em que haveria imposição da convenção arbitral por parte dos 

acionistas majoritários45. 

 
de outra forma, a Lei 13.129/2015 estabelece que a assembleia de acionistas, convocada e instalada de 

acordo com a Lei e o estatuto, para decidir sobre a inserção de convenção de arbitragem no estatuto social 

observará o quórum qualificado estabelecido no art. 136: metade mais uma das ações com direito a voto, 

podendo o estatuto estabelecer quórum mais elevado”. 
43WEBER, Ana Carolina. A cláusula compromissória estatutária e o direito de recesso. In: ROCHA, Caio 

Cesar Vieira; SALOMÃO, Luis Felipe (org.). Arbitragem e mediação: a reforma da legislação brasileira. 

2. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 1-20. P. 7. 
44 BROSSELIN, Patrick Kaiser. A eficácia da cláusula compromissória inserida no estatuto social perante 

quem com esta expressamente não assinta. Revista de Direito Privado, São Paulo, v. 78, n. 2017, p. 191-

216, jun. 2017. Consultado pela Revista dos Tribunais online, sem paginação. 
45 SESTER, Peter Christian. Desafios da arbitragem societária: do efeito erga omnes (extra partes) até a 

arbitragem coletiva. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 62, n. 2019, p. 27-44, set. 2019. p. 

30: “Temos no Brasil a grande vantagem do nosso legislador ter adotado o artigo 136-A da Lei das S/A. 

Essa norma trouxe abertura e segurança jurídica para a arbitragem societária, faltantes, por exemplo, na 

Alemanha, na Suíça e em Portugal. De outro lado, prevalece no Brasil, do ponto de vista do direito 

comparado, interpretação bastante extensiva da norma constitucional que garante o acesso à justiça 

gerando, à época, intensa discussão sobre a constitucionalidade do artigo 136-A da Lei das S/A”. 
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Além do art. 136-A da Lei de Sociedades por Ações, o qual permitiu que as 

companhias incluam em seus estatutos, convenções arbitrais por aprovação de maioria 

simples, vale também mencionar as determinações do próprio mercado de valores 

mobiliários, especificamente no que diz respeito ao regulamento do Novo Mercado e do 

Nível 2 de governança corporativa, na medida em que, para participarem de tais 

segmentos, é necessário que as sociedades incluam cláusulas compromissórias 

estatutárias. 

Marcella Blok explica a situação ao expor que “[...] ao assinarem o contrato de 

adesão com a Bolsa, as empresas se submetem às normas de governança corporativa, tais 

como: [...] adesão à Câmara de Arbitragem para a resolução de conflitos societários, 

dentre outras obrigações”.46  

Luiz Augusto Silva também expõe os incentivos à utilização da arbitragem no 

âmbito do direito societário justamente ao mencionar a imposição da adoção de 

convenção arbitral nos estatutos sociais como condição para que as empresas participem 

dos referidos segmentos47. Segundo o autor, a utilização da arbitragem reflete os mais 

altos níveis de governança, pois 

 [...] pode oferecer mais segurança, sinalizando ao mercado que 

eventuais conflitos serão resolvidos de maneira técnica e rápida, o que 

reduz os riscos do investimento. Uma prática de fomento como essa, se 

bem executada, deve trazer os atrativos necessários para que acionistas 

apliquem seus recursos – ou deixem de retirá-los – em sociedades 

anônimas que se valem da cláusula arbitral estatutária.  

Vale notar que a necessidade de inclusão de convenção arbitral visa, justamente, 

se aplicar, entre outros, aos litígios entre acionistas majoritários e minoritários48.  

 
46BLOK, Marcella. A nova lei de arbitragem (lei 13.129/2015) e suas implicações no direito 

societário. Revista de Direito Privado, São Paulo, v. 68, n. 2016, p. 183-208, ago. 2016. Consultado pela 

Revista dos Tribunais online, sem paginação. 
47SILVA, Luiz Augusto da. A cláusula compromissória estatutária como um problema constitucional: 

liberdade, consenso e a reforma da lei das sociedades anônimas (lei 13.129/2015). Revista de Direito 

Privado, São Paulo, v. 81, n. 2018, p. 91-116, set. 2017. Consultado pela Revista dos Tribunais online, sem 

paginação: “Um exemplo interessante desse tipo de incentivo é oferecido pela BM&FBovespa. A bolsa de 

valores paulista estipula, como um dos requisitos para o ingresso das empresas em segmentos de listagem 

diferenciados, a adesão à Câmara de Arbitragem do Mercado como via para resolver disputas societárias. 

Tais segmentos buscam refletir os mais altos níveis de governança corporativa, seguindo parâmetros 

internacionais”. 
48BENETTI, Giovanna Valentiniano; BOSCOLO, Ana Teresa de Abreu Coutinho; VERONESE, Lígia 

Espolaor; VIEIRA, Maíra de Melo. Arbitragem nos conflitos societários, no mercado de capitais e a reforma 

do regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) da BMFBovespa. Revista de Arbitragem 

e Mediação, São Paulo, v. 40, n. 2014, p. 193-231, mar. 2014. p.198: “O seu Regulamento atual possibilita 

que, além das divergências entre acionistas e a companhia ou entre controladores e minoritários, como 
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Diante dessas constatações, é evidente que haja um incentivo bastante recorrente 

para que disputas societárias sejam resolvidas por meio de arbitragem. Não por outra 

razão, é possível identificar que que incluem cláusulas compromissórias estatutárias não 

apenas as sociedades que buscam participar dos segmentos do Novo mercado e do Nível 

2 de governança corporativa.  Como apontam Mariana Pargendler e Viviane Muller Prado  

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 

estatutária para as companhias listadas no Nível 2, no Novo Mercado e 

no Bovespa Mais. Uma parcela significativa de companhias nos 

segmentos Tradicional e Nível 1 também inseriram cláusulas arbitrais 

em seus estatutos sociais. Além disso, expressiva maioria das 

companhias listadas têm optado pela via arbitral para a resolução de 

conflitos oriundos de acordos de acionistas.49 

Afinal, como pontua Francisco Mussnich “a arbitragem se apresenta, assim, como 

o meio cada vez mais adequado para a solução de divergências, atendendo aos anseios do 

mercado, a saber: segurança jurídica, previsibilidade das decisões e uma justiça ágil”.50  

Tendo em vista que os conflitos societários podem surgir entre partes com 

significativa disparidade técnica e financeira, sobretudo entre acionistas majoritários e 

minoritários, e que haja incentivo para utilização da arbitragem nessas relações jurídicas, 

entendemos que a arbitragem societária seja um bom exemplo das situações que ensejam 

a análise proposta por este trabalho.  

Outros exemplos da utilização da arbitragem em relações jurídicas nas quais se 

pressupõe não haver uma igualdade material entre as partes, de tal sorte que haja uma 

disparidade significativa entre as partes contratantes se dá no âmbito dos seguros.  

Nesse tipo de relação jurídica, conforme explicam Thiago Rodovalho e Leandro 

Tripodi, assume-se que os contratos sejam padronizados e seus termos sejam redigidos e 

impostos pelas seguradoras aos segurados. Como expõem “[n]esses casos, trata-se de 

contratos cujas condições, no todo ou em sua maioria, não são negociadas livremente 

 
previsto no art. 109, § 3.º, da Lei 6.404/1976, também estão vinculados à CAM os acionistas controladores 

e demais acionistas, os administradores e membros do conselho fiscal, bem como os investidores e 

intermediários em operações com títulos e valores mobiliários emitidos pelas referidas companhias ou a 

eles referenciados (art. 1.2 do Regulamento atual)”. 
49BARBOSA, Alberto; PARGENDLER, Mariana; PRADO, Viviane Muller. Cláusulas Arbitrais no 

Mercado de Capitais Brasileiro. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 40, n. 2014, p. 105-

111, mar. 2014. p. 110. 
50MUSSNICH, Francisco Antunes Maciel. A cláusula compromissória no direito societário. In: ROCHA, 

Caio Cesar Vieira; SALOMÃO, Luis Felipe (org.). Arbitragem e mediação: a reforma da legislação 

brasileira. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 127-158. p. 128 
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entre as partes, uma das quais assume postura de aceitação passiva das disposições 

contratuais, já que tais apólices são destinadas à comercialização em massa”51. De forma 

similar, Selma Lemes aponta que a utilização da arbitragem no direito securitário deve se 

atentar ao fato de que tais contratos são, usualmente, de adesão.52 

A despeito de se tratar de contratos tipicamente de adesão, não há impedimento 

para que seja utilizada a via arbitral como método de resolução de disputas. Pelo 

contrário, como pontua Selma Lemes “a arbitragem se mostra adequada para esta área 

técnica e complexa que é a de seguros, bem como propicia a resolução rápida do conflito, 

que se levado aos Tribunais certamente demandaria muitos anos para que a sentença de 

primeira instância fosse expedida”53. 

Além das relações jurídicas empresariais acima indicadas, podemos apontar, 

também, a recente inovação legislativa no âmbito do direito do trabalho, que autorizou a 

utilização da arbitragem em contratos individuais de trabalho se cumpridas determinadas 

condições, como sendo mais uma situação na qual há inegável disparidade entre as partes. 

Joaquim de Paiva Muniz trata do tema expondo que a reforma trabalhista de 2017, 

consolidada por meio da Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), passou a autorizar 

expressamente a utilização da arbitragem nos contratos individuais de trabalho por meio 

da nova redação do Art.507-A, contanto que “(i) a remuneração do empregado seja 

superior a duas vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral 

de Previdência Social; e (ii) a cláusula compromissória seja pactuada ‘por iniciativa do 

empregado ou mediante sua concordância expressa, nos termos previstos na lei”.54 

Os requisitos criados pelo legislador buscam mitigar os efeitos da hipossuficiência 

e da vulnerabilidade do trabalhador perante o empregador, possibilitando a inserção de 

 
51RODOVALHO, Thiago; TRIPODI, Leandro. Aspectos da arbitragem securitária no contexto de projetos 

de infraestrutura: uma análise do caso jirau à luz de princípios da arbitragem internacional e do direito 

brasileiro. Revista de Processo, São Paulo, v. 227, n. 2014, p. 363-381, jan. 2014. p. 380. 
52LEMES, Selma Maria Ferreira. Arbitragem e seguro. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 

27, n. 2010, p. 56-69, out. 2010. p.59: “Na área de seguros, por suas peculiaridades contratuais, impõe-se 

atentar para o disposto no art. 4.º, § 2.º, da Lei 9.307/1996, que regula a arbitragem em contratos de adesão. 

Os contratos de seguro, geralmente, são contratos de adesão, os quais, por sua vez, têm reflexos nas relações 

de consumo”. 
53LEMES, Selma Maria Ferreira. Arbitragem e seguro. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 

27, n. 2010, p. 56-69, out. 2010. p. 57. 
54MUNIZ, Joaquim de Paiva. Arbitragem no direito do trabalho. Revista de Arbitragem e Mediação, São 

Paulo, v. 56, n. 2018, p. 179-187, mar. 2018. Consultado pela Revista dos Tribunais online, sem paginação. 
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cláusula compromissória somente nos contratos individuais de trabalho daqueles 

trabalhadores que, presume-se, sejam menos hipossuficientes.55 

A nova disposição legal não está isenta de críticas, sobretudo se tomado em 

consideração justamente o fato de que se pressupõe que haja vulnerabilidade e 

hipossuficiência do empregado frente ao seu empregador, independentemente do valor de 

seu salário. Nesse sentido, vale transcrição de Camila Martins dos Santos Benevides e 

Marco Antônio César Villatore. 

Vale observar ainda que, conforme ensina Delgado, o instituto da 

arbitragem, embora tenha algum sucesso em segmentos jurídicos nos 

quais preponderam o princípio da autonomia e a simetria de vontades 

(Direito Empresarial; Direito Internacional; alguns segmentos do 

Direito Civil), mostra-se flagrantemente incompatível com os campos 

do Direito em que vigoram princípios distintos, especialmente em vista 

da lancinante diferenciação de poder entre os sujeitos das relações 

jurídicas centrais desses campos normativos específico.56 

De maneira similar, Sania Rochelly Soares Almeida e Saulo Nunes de Carvalho 

Almeida pontuam sua discordância quanto à utilização da arbitragem o âmbito do direito 

do trabalho, mesmo para esses empregados tidos como mais qualificados e supostamente 

menos hipossuficiente, tendo em vista que nas relações de trabalho, independentemente 

das características do empregado “há incontestável assimetria na equivalência de poderes 

 
55ALMEIDA, Sania Rochelly Soares de; AMEIDA, Saulo Nunes de Carvalho. Reforma trabalhista e a 

inserção da arbitragem nos dissídios individuais de trabalho: uma análise do novo artigo 507-a da 

CLT. Revista de Direito do Trabalho, São Paulo, v. 205, n. 2019, p. 225-245, set. 2019. Consultado pela 

Revista dos Tribunais online, sem paginação: “[...] Ao longo das discussões acerca do inovador art. 507-A, 

o qual trouxe possibilidade de as partes pactuarem cláusula de arbitragem nas negociações individuais de 

trabalho, observa-se que o cerne da questão se pauta na existência ou não da hipossuficiência do 

trabalhador, haja vista que o legislador estipulou um valor remuneratório para aquelas relações que iriam 

ser regidas pelo referido instituto”. 

Cf. BENEVIDES, Camila Martins dos Santos; VILLATORE, Marco Antônio César. A reforma trabalhista 

e a utilização da arbitragem como forma de resolução de conflito trabalhista para cumprir função 

pacificadora perante as modificações econômicas, sociais e culturais. Revista de Direito do Trabalho, São 

Paulo, v. 201, n. 2019, p. 169-183, maio 2019.  Consultado pela Revista dos Tribunais online, sem 

paginação: “Convém frisar que a arbitragem citada expressamente no dispositivo em comento está 

reservada para um grupo de trabalhadores detentores de uma faixa de remuneração superior, que terão a 

possibilidade, caso queiram, de optar pelo julgamento de sua demanda por um árbitro, em vez do magistrado 

togado da Justiça do Trabalho, cuja competência em última análise se mantém preservada, porquanto o 

jurisdicionado poderá escolher outra opção”. 
56 BENEVIDES, Camila Martins dos Santos; VILLATORE, Marco Antônio César. A reforma trabalhista 

e a utilização da arbitragem como forma de resolução de conflito trabalhista para cumprir função 

pacificadora perante as modificações econômicas, sociais e culturais. Revista de Direito do Trabalho, São 

Paulo, v. 201, n. 2019, p. 169-183, maio 2019. Consultado pela Revista dos Tribunais online, sem 

paginação.  
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entre as partes envolvidas, diferentemente do que ocorre nas negociações coletivas de 

trabalho, em que essa desigualdade assume feições menos evidentes”.57 

Por fim, finalizando os exemplos que buscam ilustrar a utilização da arbitragem 

como método de resolução de disputas, não apenas para relações jurídicas entre grandes 

partes empresárias e sofisticadas, mas também em relações nas quais há grande 

discrepância entre as partes contratantes, citamos a inclusão de convenção arbitral pela 

startup Quinto Andar, um marketplace digital que busca fazer a intermediação entre 

proprietários de imóveis e possíveis locatários. Justamente por ser uma plataforma que 

busca desburocratizar e simplificar a relação entre locatário e locador, a Quinto Andar 

inclui em suas condições gerais uma cláusula compromissória.58 

Inobstante o louvável intuito da plataforma, fato é que não só se trata de cláusula 

compromissória padronizada, inserida em típico contrato de adesão, como ainda se trata 

de plataforma aberta a todo e qualquer usuário que queira locar ou alugar um imóvel, de 

tal forma que temos como possível parte contratante as mais diversas pessoas.59 

O fenômeno da difusão da utilização da arbitragem para as mais diversas relações 

jurídicas pode ser comprovado pelo expressivo número de instituições arbitrais existentes 

hoje no país. Corroborando a ampla utilização da arbitragem nos mais diversos setores, 

fazemos referência à lista de instituições arbitrais trazida no site do CONIMA60. São 

listadas nada menos do que setenta e sete instituições que atuam nos setores dos meios 

 
57ALMEIDA, Sania Rochelly Soares de; AMEIDA, Saulo Nunes de Carvalho. Reforma trabalhista e a 

inserção da arbitragem nos dissídios individuais de trabalho: uma análise do novo artigo 507-a da 

CLT. Revista de Direito do Trabalho, São Paulo, v. 205, n. 2019, p. 225-245, set. 2019. Consultado pela 

Revista dos Tribunais online, sem paginação. 
58FERREIRA NETO, Ermiro. Cinco questões jurídicas sobre o app Quinto Andar. 2019. Disponível 

em: https://migalhas.uol.com.br/coluna/migalhas-edilicias/296692/cinco-questoes-juridicas-sobre-o-app-

quinto-andar. Acesso em: 25 set. 2020. “Em caso de controvérsia entre as partes, o aplicativo informa que 

a lide será resolvida por um ‘tribunal de arbitragem’. Aparentemente, o contrato padrão de locação firmado 

no âmbito do aplicativo prevê uma cláusula compromissória, por meio da qual as partes obrigam-se a 

sujeitar seus litígios à arbitragem, na forma do art. 4º da Lei 9.307/96”.  
59 Vale notar também, a título exemplificativo, matérias que indicam a inclusão de cláusulas 

compromissórias no ramo do direito imobiliário, sobretudo nos contratos de promessa de compra e venda 

de imóveis, os quais são celebrados pelas incorporadoras com os futuros proprietários que podem, a seu 

turno, ser pessoas físicas.   

Cf. BOSCARDIN, Ivan Mercadante. Nulidade da cláusula arbitral em contratos de venda e compra de 

imóvel. 2015. Disponível em: https://ivanmercadante.jusbrasil.com.br/artigos/174833417/nulidade-da-

clausula-arbitral-em-contratos-de-venda-e-compra-de-imovel. Acesso em: 25 set. 2020. 

Cf. COUTO, Marcos da Silva; IULIO, Marco Fioravante Villela di. Os métodos adequados de resolução 

de conflitos nos contratos de promessa de compra e vendas de imóveis. 2018. Disponível em: 

https://www.camesbrasil.com.br/os-metodos-adequados-de-resolucao-de-conflitos-nos-contratos-de-

promessa-de-compra-e-venda-de-imoveis/. Acesso em: 25 set. 2020. 
60 https://conima.org.br/institucional/instituicoes/ 

https://conima.org.br/institucional/instituicoes/
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mais adequados de resolução de disputas (i.e. conciliação, mediação e arbitragem). O fato 

de que existe uma profusão de instituições voltadas a atuar neste setor indica que haja 

uma demanda considerável pelos seus serviços. 

Diante dessas constatações, parece não haver dúvidas de que a utilização da 

arbitragem enquanto alternativa jurisdicional ao judiciário se dissipou para diversos 

ramos do direito, atingindo as mais diversas relações jurídicas, sendo que não se pode 

mais assumir que a arbitragem seja, hoje, um playing field de partes empresárias, 

capacitadas, sofisticadas e bem assistidas. É justamente partindo dessa premissa que 

desenvolveremos o presente trabalho. 

 

2.2. Arbitragem: o conceito 

 

Uma vez contextualizada a utilização do instituto da arbitragem em nossa 

realidade nacional e de como em algumas áreas há possibilidade de verificação do 

Fenômeno Repeat Player, passaremos à uma sistematização das características da própria 

arbitragem na tentativa de localizar pontos sensíveis para formação daquele fenômeno. 

Fenômeno Repeat Player.  

Não é o escopo deste trabalho rediscutir o conceito da arbitragem, mas apenas 

partir do entendimento trazido pela doutrina e pela jurisprudência acerca do que constitui 

um processo arbitral. Estabelecido este conceito, procederemos a uma análise que busca 

identificar se e quais as características essenciais do instituto da arbitragem permitem que 

o Repeat Player aufira as vantagens identificadas por Marc Galanter de tal forma que 

identifiquemos, na arbitragem, o Fenômeno Repeat Player. 

Com base nessas considerações, devemos em primeiro lugar definir quais são as 

principais características que definem a arbitragem enquanto instituto. Carlos Alberto 

Carmona define arbitragem como sendo  

meio alternativo de solução de controvérsias através da intervenção de uma ou 

mais pessoas que recebem seus poderes de uma convenção privada, decidindo 

com base nela, sem intervenção estatal, sendo a decisão destinada a assumir a 

mesma eficácia da sentença judicial.
61

  

 
61 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009, p. 31. 
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Segue ainda complementando que “trata-se de mecanismo privado de solução de 

litígios, por meio do qual um terceiro, escolhido pelos litigantes, impõe sua decisão, que 

deverá ser cumprida pelas partes”.62 

No mesmo sentido, em um trabalho de sistematização da doutrina internacional, 

Gary Born concluiu que  

Com algumas variações, virtualmente todos os doutrinadores aceitam que 

arbitragem é – e somente é – um processo pelo qual as partes consensualmente 

submetem sua disputa a um julgador não-governamental, selecionado pelas ou 

para as partes, para proferir uma sentença vinculante resolvendo a disputa de 

acordo com um procedimento adjudicatório neutro, oportunizando a ambas as 

partes a possibilidade de apresentarem seu caso.63 

Destas simples explicações, podemos sistematizar o conceito da arbitragem da 

seguinte forma: (i) a arbitragem é considerada um método jurisdicional; (ii) essa 

jurisdição é privada, isto é, regulada e controlada pelas próprias partes (iii) o litígio será 

solucionado por meio de decisão a ser proferida por terceiros que não estão investidos de 

poderes jurisdicionais pelo Estado, mas pela escolha das próprias partes; (iv) a decisão 

proferida é final e vinculante. 

Há, portanto, uma dualidade na natureza da arbitragem: por um lado, tratamos da 

arbitragem enquanto jurisdição, ou seja, o exercício de um poder adjudicatório no sentido 

de proferir uma decisão final e vinculante; por outro lado, temos um instituto que é 

eminentemente fruto da vontade das partes, nascendo da comunhão de interesses em 

deslocar a resolução de seus litígios da jurisdição pública para a jurisdição privada. Trata-

se, portanto, de um instituto que compreende tanto uma natureza jurisdicional quanto uma 

natureza contratual. 

Emannuel Gaillard e John Savage são categóricos quando reconhecem a dupla 

natureza do instituto da arbitragem e expõem que:  

Sob a nossa perspectiva, arbitragem deve ser definida com base em dois 

elementos constitutivos que doutrinadores e cortes quase que unanimemente 

reconhecem. Primeiro, a tarefa do árbitro é resolver a disputa. Segundo, a fonte 

do seu papel jurisdicional é um contrato; os poderes do árbitro para decidir a 

 
62 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009, p. 31 
63 Tradução livre: BORN, Gary B.. International Arbitration: law and practice. Kluwer Law 

International, 2012. p. 4: “With some variations, virtually all authorities accept that arbitration is – and 

only is – a process by which parties consensually submit a dispute to a non-governmental decision-maker, 

selected by or for the parties, to render a binding decision resolving a dispute in accordance with neutral, 

adjudicatory procedures affording each party an opportunity to present its case.” 
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disputa se originam da vontade comum das partes. Assim, arbitragem 

compreende tanto um elemento jurisdicional como um contratual.64 

A identificação dessa natureza dúplice é fundamental para o desfecho deste 

trabalho, pois analisaremos as características da arbitragem, tanto sob um viés 

jurisdicional quanto sob um viés contratual para identificar se o instituto pode ser 

utilizado para propagar o Fenômeno Repeat Player. 

Nos próximos capítulos, dividiremos nossa análise com base nessas duas 

naturezas do instituto da arbitragem. Primeiramente analisaremos a arbitragem enquanto 

exercício de função jurisdicional e, num segundo momento, abordaremos as 

características contratuais do instituto.  

  

 
64Tradução livre: GAILLARD, Emmanuel; SAVAGE, John. Fouchard Gaillard Goldman on 

International Commercial Arbitration. Kluwer Law International, 1999. p. 11: “In our view, arbitration 

should be defined by reference to two constituent elements which commentators and the courts almost 

unanimously recognize. First, the arbitrators’ task is to resolve a dispute. Second, the source of this judicial 

role is a contract; the arbitrators’ power to decide a dispute originates in the common intention of the 

parties. Thus arbitration comprises both a judicial and a contractual element”. 
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3. ARBITRAGEM E SUA NATUREZA JURISDICIONAL 

 

Neste tópico, passaremos à análise das características processuais da arbitragem, 

isto é, decorrentes de sua natureza jurisdicional, na tentativa de verificar se podem 

contribuir para o Fenômeno Repeat Player. 

Abordaremos o tema sob três perspectivas diferentes. A primeira delas decorre da 

constatação, já sedimentada, de que arbitragem é um processo jurisdicional e que, por 

conta disso, aplicam-se princípios processuais fundamentais. O objetivo desta primeira 

parte é verificar se a aplicação destes princípios processuais contribui para a formação do 

Fenômeno Repeat Player. 

A segunda abordagem terá como foco o fechamento do sistema arbitral e o seu 

consequente isolamento. Especificamente analisaremos se (i) a aplicação do princípio da 

competência-competência, (ii) o reconhecimento da regra da autonomia da cláusula 

compromissória e de seus efeitos positivo e negativo e (iii) o reconhecimento do caráter 

final da sentença arbitral, com o consequente fechamento do sistema arbitral, permitem 

que se verifique, na arbitragem, a manifestação do Fenômeno Repeat Player. 

Por fim analisaremos como o vácuo procedimental deixado pela nossa legislação 

no que diz respeito aos aspectos procedimentais do processo arbitral, e a consequente 

constatação de que há uma intensa autorregulação do instituto, também podem intervir na 

manifestação do Fenômeno Repeat Player. 

 

3.1. Os princípios processuais fundamentais: a inércia do órgão 

jurisdicional 

 

Hoje parece não haver mais dúvidas de que a arbitragem é um método 

jurisdicional. Isto é, a arbitragem é um processo pelo qual se adjudica uma situação 

litigiosa, sendo imposta, pelos árbitros, a aplicação do direito por meio de uma decisão 

final e vinculante. 

Carlos Alberto de Salles reconhece o caráter jurisdicional da arbitragem em razão 

do poder exercido pelos árbitros de aplicar o direito à situação controvertida. Segundo o 

autor, “a importância da conceituação da jurisdição como poder, como visto acima, está 
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na definição de seu conteúdo, isto é, em determinar no que ele consiste. O núcleo do poder 

jurisdicional, nesse sentido, pode ser definido como a capacidade de decidir 

imperativamente controvérsias”.65 

No mesmo sentido, Carlos Alberto Carmona aponta que a própria Lei de 

Arbitragem brasileira reconhece a jurisdicionalidade da arbitragem quando, em seu art. 

31, determinou que a decisão proferida pelos árbitros produzirá os mesmos efeitos da 

decisão judicial.66  

A importância de se definir arbitragem como jurisdição reside na intrínseca 

relação que o conceito de “jurisdição” tem com a ciência do processo. Como afirma 

Rafael Francisco Alves67, a natureza processual do processo arbitral implica a sua 

sujeição ao devido processo legal. Assim, o reconhecimento da natureza jurisdicional da 

arbitragem, implica também que o seu exercício deve ser feito por meio de um processo 

regido por princípios constitucionais que buscam assegurar determinadas garantias ao 

jurisdicionado.  

Carlos Alberto de Salles explica que “o exercício da jurisdição no estado moderno 

e contemporâneo tem o processo como característica inerente. O processo nasce 

exatamente como disciplina do poder jurisdicional, atendendo à necessidade de garantia 

do jurisdicionado quanto ao exercício da jurisdição pelo poder soberano”68, em outros 

termos “[...] o processo volta-se à regularidade do exercício do poder jurisdicional”.69 

Tais garantias ao jurisdicionado são dadas através de mecanismos que asseguram 

um processo imparcial e independente, onde as partes possam ter igual oportunidade para 

apresentar seus argumentos e provas, no intuito de convencer o julgador. Carlos Alberto 

de Salles afirma que por estas razões, “o processo tem, de um lado, os princípios da ação 

 
65SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em Contratos Administrativos. Rio de Janeiro: Forense, 

2011. (Coleção ADRs). p. 89 
66CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009, p. 26. 
67ALVES, Rafael Francisco. A imparcialidade do árbitro no direito brasileiro: autonomia privada ou devido 

processo legal? Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 7, n. 7, p.109-126, out. 2005. p. 113: 

“Dentro da heterocomposição e já nos termos da Lei 9.307, possuem em comum, em primeiro lugar, a 

natureza processual, por haver em ambos uma sucessão de atos submetidos ao contraditório dentro de uma 

relação jurídica que assegura faculdades e poderes a cada um dos sujeitos envolvidos. Por terem natureza 

processual, ambas as técnicas submetem-se ao devido processo legal, definido adiante”. 
68SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em Contratos Administrativos. Rio de Janeiro: Forense, 

2011. (Coleção ADRs). p. 95. 
69SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em Contratos Administrativos. Rio de Janeiro: Forense, 

2011. (Coleção ADRs). p. 96. 
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ou da demanda, de outro, o da inércia da jurisdição. Ao mesmo tempo em que o 

funcionamento da máquina judiciária do Estado depende da iniciativa dos interessados, a 

falta de atividade própria serve como garantia da imparcialidade do julgador”.70 

A arbitragem, portanto, circunda-se dos mesmos princípios. No exercício de seu 

poder jurisdicional, deverá o árbitro manter-se inerte, ou seja, não poderá o árbitro atuar 

e movimentar o processo em busca da satisfação dos interesses materiais de um dos 

litigantes. Em contrapartida, serão as partes as responsáveis pela apresentação e 

proposição da demanda, incumbindo-se, via de regra, também do ônus da prova. 

Como explica Eduardo Parente “o implemento de jurisdição via processo arbitral 

autoriza dizer que ele integra a teoria geral do processo, como já foi dito aqui. E na grande 

gama de macroestruturas e princípios da teoria geral do processo que se aplicam ao 

processo arbitral está o princípio da demanda”.71 

Apesar da observância dessas balizas processuais ter como objetivo garantir a 

igualdade, pelo menos formal, das partes litigantes, conforme reconhecido por Marc 

Galantar e já trazido na primeira parte deste trabalho, a passividade das instituições 

jurisdicionais (leia-se, inércia) contribui para que os Repeat Players se beneficiem de sua 

posição enquanto litigantes repetitivos.  

A posição “reativa” das instituições implica reconhecer que os órgãos 

jurisdicionais só atuam quando instados a fazê-lo por livre iniciativa das partes. Diante 

deste cenário, assume-se que partes com maior capacidade técnica e financeira tenham 

melhores condições de movimentar a máquina jurisdicional em seu benefício.   

Esta passividade das instituições, conforme reconhecido por Marc Galanter, se 

verifica em dois momentos distintos, o primeiro, na própria apresentação da demanda, e 

o segundo, na consecução dos demais atos procedimentais. 

Para que verifiquemos se a arbitragem pode contribuir para a propagação do 

Fenômeno Repeat Player, no que diz respeito à sua natureza jurisdicional, devemos em 

primeiro lugar ponderar se a passividade das instituições se verifica da mesma forma e 

intensidade na arbitragem. Para tanto, é necessário que analisemos a passividade da 

 
70SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em Contratos Administrativos. Rio de Janeiro: Forense, 

2011. (Coleção ADRs). p. 96 
71PARENTE, Eduardo de Albuquerque. Processo Arbitral e Sistema. São Paulo: Atlas, 2012. (Coleção 

Atlas de Arbitragem). p. 170. 
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arbitragem nos dois momentos identificados por Marc Galanter, ou seja, na proposição 

da demanda e na condução do procedimento. 

Quanto ao primeiro ponto, não nos parece haver dúvidas que a definição da 

arbitragem enquanto método jurisdicional impõe aos árbitros o dever de atuar de forma 

reativa, observando o princípio da demanda. É pressuposto que só serão instauradas 

arbitragens pelas próprias partes, não cabendo a um terceiro, muito menos ao próprio 

árbitro, postular ou movimentar a jurisdição em benefício da satisfação dos direitos das 

partes. 

Esta passividade do órgão institucional é ainda mais marcante na arbitragem 

quando verificamos que a investidura do poder jurisdicional dos árbitros só ocorre após 

estes terem aceitado o encargo72. Como aponta Eduardo Parente, é somente com a 

aceitação do encargo pelo árbitro que se passa a ter efetivamente um processo arbitral e 

não mais um procedimento.73  

Na arbitragem, inexiste um órgão jurisdicional fixo, da mesma forma, não há um 

julgador que esteja previamente investido de poderes. Diferentemente do que ocorre no 

âmbito do processo estatal, na arbitragem, primeiro inicia-se o procedimento para que 

depois o julgador aceite o encargo. Esta diferença entre os sistemas processuais, estatal e 

arbitral, é bem relatada por Eduardo Parente: 

A segunda, em termos diferenciais entre o processo arbitral e o judicial à luz 

do que importa na nossa premissa, é o próprio fato de aceitar a investidura. 

Isso, como sabido, não ocorre com o juiz togado, cuja investidura é prévia à 

constituição do processo estatal que lhe chega à mão. O juiz togado já está 

investido antes do início do processo, ao passo que no processo arbitral só há 

processo se o árbitro aceita sua nomeação. Uma investidura volitiva. Da parte 

que o escolheu, ainda que se considere o presidente de tribunal arbitral 

designado pelo órgão, pois a indicação ainda é da parte que elegeu a instituição, 

e também do próprio árbitro. Logo, ao contrário do juiz togado, ele não está 

obrigado a julgar, apenas se aceitar a nomeação. 74 

Desta forma, especialmente na arbitragem, onde não existe um órgão jurisdicional 

previamente estabelecido, só estão imbuídos de poderes para adjudicar aqueles indivíduos 

 
72 Art. 19 da Lei de Arbitragem: “Considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo 

árbitro, se for único, ou por todos, se forem vários”. 
73 PARENTE, Eduardo de Albuquerque. Processo Arbitral e Sistema. São Paulo: Atlas, 2012. (Coleção 

Atlas de Arbitragem). p.154. 
74 PARENTE, Eduardo de Albuquerque. Processo Arbitral e Sistema. São Paulo: Atlas, 2012. (Coleção 

Atlas de Arbitragem). p. 154.  
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que aceitaram o encargo de árbitro para aquela demanda específica. Desta forma, é 

impossível cogitar-se que os julgadores movimentem, ab initio, o procedimento arbitral.   

Assim, parece-nos que a passividade das instituições, conforme identificada por 

Marc Galanter, no sentido de iniciar o processo, se verifica na arbitragem da mesma forma 

e intensidade que ocorre no âmbito do processo estatal, sendo ainda, impossível cogitar 

que o árbitro possa ter qualquer forma de ingerência sobre a propositura da demanda, 

justamente porque sua investidura dos poderes jurisdicionais só ocorre após iniciado o 

procedimento.  

Assim, a natureza jurisdicional da arbitragem, e a consequente aplicação do 

princípio da demanda também ao processo arbitral, indicam, à princípio, que há na 

arbitragem espaço para que se constatem as mesmas circunstâncias indicadas por Marc 

Galanter. A despeito de não ser uma característica única do processo arbitral, por se tratar 

de processo jurisdicional onde se verifica a passividade das instituições, no que diz 

respeito ao início do procedimento, há espaço para que se verifique o Fenômeno Repeat 

Player. 

Contudo, devemos levar em consideração que a arbitragem é um procedimento 

que se desenvolve de maneira particular e que a apresentação dos pedidos e a 

estabilização da demanda não ocorrem nos mesmos momentos em que se dão no âmbito 

do processo estatal. A movimentação da jurisdição arbitral segue um rito diferente 

daquele que se aplica ao processo estatal, pois não há um órgão constituído de modo 

prévio e imbuído de poderes jurisdicionais. Em razão dessa inexistência, os primeiros 

atos do procedimento arbitral devem ser no sentido de constituir esse órgão (i.e. o tribunal 

arbitral) e, só após, é que normalmente ocorre a apresentação dos pedidos com a 

consequente estabilização da demanda. 

É por esta razão que boa parte dos regulamentos de arbitragem prevê que, com o 

pedido de instauração da arbitragem, devem ser apresentados apenas sumário das 

pretensões da parte, ou resumo de seus pedidos e alegações, de tal forma que se tenha 

noção do que será o objeto da arbitragem sem que haja, no entanto, maior especificidade 

ou detalhamento75. Da mesma forma, uma vez constituído o tribunal arbitral com a 

 
75 A título exemplificativo ressaltamos que no item 4.1.(c) do Regulamento de arbitragem do CAM-CCBC 

determina-se que o pedido de instauração contenha “indicação resumida da matéria que será objeto da 

arbitragem”. O regulamento de arbitragem da CMA-CIESP prevê no seu item 2.1 que “a instauração do 

procedimento arbitral far-se-á mediante requerimento da parte interessada, indicando, desde logo [...] a 
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aceitação do encargo pelos árbitros, nos termos do artigo 19 da Lei de Arbitragem, tais 

regulamentos costumam determinar que a demanda será estabilizada a partir da 

consecução de um ato formal, o que usualmente se traduz na assinatura do “termo de 

arbitragem”, “ata de missão” ou “terms of reference”.76 

A título exemplificativo, citamos o item 4.21 do Regulamento de Arbitragem do 

CAM-CCBC, o qual prevê que “as Partes poderão alterar, modificar ou aditar os pedidos 

e causa de pedir até a data de assinatura do Termo de Arbitragem”. No mesmo sentido, 

vale citar o item 5.3 do Regulamento de Arbitragem da CMA-CIESP, no qual consta que 

“após a assinatura do Termo de Arbitragem, as partes não poderão formular novas 

pretensões, salvo se aprovado pelo Tribunal Arbitral”. 

Esse expediente cria uma nova oportunidade para que tanto partes como 

julgadores avaliem e considerem as circunstâncias até então apresentadas e se estão 

condizentes com as pretensões formuladas. Isto é, tanto as partes quanto os árbitros terão, 

com base nos resumos de alegações apresentados no pedido de instauração de 

procedimento arbitral e na respectiva resposta, a possibilidade de verificar se o que se 

pede de forma expressa no termo de arbitragem realmente se relaciona com o que se expôs 

ao longo desta fase inicial do procedimento. 

Nesse sentido, é bastante valiosa a lição de Eduardo Parente quando aponta que o 

termo de arbitragem pode ser uma oportunidade de adequação ou alteração dos pedidos. 

Nas palavras do autor:  

Um primeiro aspecto, relacionado com a demanda arbitral, diz respeito à 

possibilidade de adequação, ou mesmo alteração do objeto do processo no 

termo de arbitragem. Sendo um meio de aprimorar a convenção para que o 

árbitro possa exercer sua função da melhor maneira possível, imaginamos que 

as partes podem alterar seus pedidos no momento de firmar o termo de 

arbitragem. A questão possui diferentes enfoques e cabe demonstrar como o 

 
matéria objeto da arbitragem [...]”. A CAMARB por sua vez, prevê no item 3.1 que “aquele que desejar 

dirimir litígio por meio de arbitragem soba administração da CAMRB deverá, na forma do item 2.1, 

comunicar sua intenção à Secretaria indicando: [...] (d) sínteses do objeto do litígio; (e) súmula das 

pretensões.” A Câmara de arbitragem da FGV dispõe no art. 22 que “a parte que desejar recorrer à 

arbitragem deverá solicitá-la à Câmara FGV em requerimento escrito, do qual constarão necessariamente: 

[...] b) o objeto do litígio e, se desejar, uma sucinta exposição das razões que fundamenta a pretensão”. 
76Cf. PARENTE, Eduardo de Albuquerque. Processo Arbitral e Sistema. São Paulo: Atlas, 2012. 

(Coleção Atlas de Arbitragem). p. 164: “Passada a instituição da arbitragem com a aceitação, o árbitro de 

ofício ou provocado, caso entende necessário explicitar ou esclarecer aspectos da convenção, convoca as 

partes para firmarem um termo de arbitragem, que, passará a fazer parte da convenção (art. 19, parágrafo 

único). Trata-se de um ato processual integrativo das intenções de vontade anteriormente materializadas 

pela convenção. O instituto é amplamente conhecido como termo de arbitragem, terms of reference ou ata 

de missão. Se quisermos comparar com o processo estatal, assemelha-se à hipótese de aditamento da petição 

inicial (CPC, art. 294) [revogado], embora exista mais distância do que proximidade entre os institutos”. 
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instituto pode servir para equilibrar o processo arbitral por meio de um 

mecanismo próprio, integrante do fechamento operacional de seu sistema.77 

Além disso, como a assinatura do termo de arbitragem se faz de maneira conjunta, 

em reunião designada pela instituição onde comparecem todas as partes e árbitros, existe 

uma possibilidade de debate acerca do que se apresenta como demanda de parte a parte. 

Neste momento peculiar ao procedimento arbitral, podemos inferir que existe um 

espaço maior para colaboração entre julgadores e partes a ponto de mitigar o Fenômeno 

Repeat Player. Explica-se. Uma vez que partes e árbitros devem se reunir para assinar o 

instrumento que definirá a estabilização da demanda, há uma oportunidade para que os 

julgadores auxiliem a parte na maneira de instrumentalizar seus pedidos. É dizer que o 

tribunal arbitral pode conferenciar com as partes para ajustar o conteúdo de seus pedidos, 

inclusive gerando maior efetividade da prestação jurisdicional. 

A passividade das instituições, portanto, pode ser mitigada no âmbito da 

arbitragem. Ainda que se aplique na esfera arbitral o princípio da inércia quanto à 

movimentação inicial da jurisdição, a prática da assinatura do termo de arbitragem cria 

uma oportunidade para que a instituição (i.e., tribunal arbitral) participe de maneira ativa 

da formulação e apresentação da demanda de forma a contribuir para uma prestação 

jurisdicional mais efetiva. 

A questão que sobrevive é se cabe ao árbitro, sobretudo nos casos aqui analisados, 

isto é, demandas onde há Repeat Players e One-Shotters, agir de tal forma a mitigar os 

efeitos que a atuação deficitária do One-Shotter pode ter, pelo menos no que diz respeito 

à apresentação e à formulação de seus pedidos. A linha é bastante tênue entre colaborar 

em busca de um processo útil e adequado e a necessidade de manter uma participação 

neutra e equidistante. 

Em se reconhecendo que o árbitro pode e deve atuar em benefício do processo 

útil, isto é, colaborando com as partes na formulação de suas pretensões no termo de 

arbitragem, é forçoso reconhecer que o Fenômeno Repeat Player pode ser mitigado em 

razão desse momento único proporcionado pela dinâmica do processo arbitral. 

Tendo em vista essas considerações, podemos concluir que o procedimento 

arbitral, da forma como usualmente conduzido, apresenta importantes oportunidades para 

 
77PARENTE, Eduardo de Albuquerque. Processo Arbitral e Sistema. São Paulo: Atlas, 2012. (Coleção 

Atlas de Arbitragem). p. 165. 
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que o Fenômeno Repeat Player possa ser mitigado, pelo menos no que diz respeito à 

passividade do órgão julgador na fase inicial do procedimento. Ainda que os árbitros não 

tenham qualquer influência na tomada de decisão da parte em movimentar a jurisdição 

arbitral, até por que não existem árbitros investidos de qualquer poder nessa etapa do 

procedimento, no momento da assinatura do termo de arbitragem, onde há a estabilização 

da demanda com a apresentação dos pedidos das partes, árbitros e partes têm uma 

oportunidade exclusiva da arbitragem de dialogar e ajustar o procedimento em concreto, 

não só no que diz respeito às regras procedimentais, mas também no que concerne ao 

próprio objeto da arbitragem.  

Desta forma, concluímos que há espaço, no procedimento arbitral, para que as 

instituições, especificamente o tribunal arbitral, auxiliem o One-Shotter na formulação e 

especificação de seus pedidos, reduzindo o Fenômeno Repeat Player, pelo menos no que 

tange ao ponto da passividade das instituições no início dos procedimentos. 

Feitas essas considerações, passamos então ao segundo momento no qual Marc 

Galanter identificou o efeito que a passividade das instituições tem na propagação do 

Fenômeno Repeat Player, isto é, na condução do procedimento. 

No que diz respeito a este ponto, Marc Galanter considerou que “as autoridades 

oficiais agem como fiscais, enquanto o desenvolvimento do caso, a coleta de provas e a 

apresentação das provas são deixadas a cargo da iniciativa e dos recursos das partes”78. 

Em outros termos, Marc Galanter concluiu que as instituições são passivas na medida em 

que não contribuem, diretamente, para a condução do procedimento, agindo mais como 

reguladores das ações das partes que são aqueles que verdadeiramente teriam a 

prerrogativa e a iniciativa de instruir o processo.  

A assertiva não nos parece inteiramente aplicável à nossa realidade. A 

metodologia empregada por Marc Galanter o levou a analisar o Fenômeno Repeat Player 

apenas nas cortes norte-americanas conforme a realidade da época, isto é, em 1974. Ainda 

que os resultados de sua análise possam ser transplantados para outros sistemas, não 

podemos deixar de notar que o funcionamento das cortes norte-americanas à época 

 
78Tradução livre: GALANTER, Marc. Why the ‘Haves’ come out ahead: speculations on the limits of legal 

change. Law & Society Review, v. 9, n. 1, pp 95-160, 1974. p. 120. “The presiding official acts as umpire, 

while the development of the case, collection of evidence and presentation of proof are left to the initiative 

and resources of the parties”. 
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possuía peculiaridades que não se aplicam ao escopo do nosso trabalho, isto é, os 

procedimentos arbitrais. 

Devemos considerar que a percepção de Marc Galanter quanto ao sistema 

judiciário norte americano é de que nele se privilegia um modelo adversarial de processo. 

De maneira geral, e sem qualquer pretensão de esgotar o tema, podemos apontar que as 

cortes e os julgadores possuem, nesse modelo processual, um papel secundário para 

garantir que as regras procedimentais sejam seguidas e para, ao fim, declararem o 

vencedor. Como resume Fredie Didier Jr. “o modelo adversarial assume a forma de 

competição ou disputa, desenvolvendo-se como um conflito entre dois adversários diante 

de um órgão jurisdicional relativamente passivo, cuja principal função é a de decidir”.79 

É precisamente o que conclui Marc Galanter quando aponta que “as partes são tratadas 

como se fossem igualmente agraciadas com recursos econômicos, oportunidades 

investigativas e habilidades jurídicas”.80 

Esse modelo processual distancia-se de uma concepção do processo conforme a 

tradição do civil law onde, conforme a doutrina clássica, predominava a percepção de que 

se adota um modelo processual inquisitorial. Neste modelo, incumbe-se o julgador de um 

papel “inquisitorial”, ou seja, ainda que haja o princípio da demanda e da inércia no que 

diz respeito ao ajuizamento da ação, uma vez apresentadas as pretensões ao órgão 

judicante, este poderá, de ofício, movimentar o procedimento. O papel do julgador, 

portanto, é muito mais ativo.  

Novamente, nos valemos das palavras de Fredie Didier Jr. que ilustram muito bem 

a dicotomia entre os dois modelos processuais usualmente concebidos pela doutrina. 

Segundo o autor “o modelo inquisitorial (não adversarial) organiza-se como uma pesquisa 

oficial, sendo o órgão jurisdicional o grande protagonista do processo”.81 

 
79 DIDIER JR, Fredie. Os três modelos de direito processual: inquisitivo, dispositivo e cooperativo, In 

TUCCI, José Rogério Cruz e; RODRIGUES, Walter Piva; e AMADEO, Rodolfo da Costa Manso Real. 

(coords.), Processo Civil: homenagem a José Ignacio Botelho de Mesquita, São Paulo: Quartier Latin, 

2013, p. 262. 
80 Tradução livre: GALANTER, Marc. Why the ‘Haves’ come out ahead: speculations on the limits of legal 

change. Law & Society Review, v. 9,  n. 1, pp 95-160, 1974. p. 26: “Parties are treated if they were equally 

endowed with economic resources, investigative opportunities and legal skills”. 
81 DIDIER JR, Fredie. Os três modelos de direito processual: inquisitivo, dispositivo e cooperativo, In 

TUCCI, José Rogério Cruz e; RODRIGUES, Walter Piva; e AMADEO, Rodolfo da Costa Manso Real. 

(coords.), Processo Civil: homenagem a José Ignacio Botelho de Mesquita, São Paulo: Quartier Latin, 

2013, p. 262 
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Esses dois modelos distintos de concepção processual possuem grande relevância 

para que se analise a ocorrência do Fenômeno Repeat Player. No sistema adversarial, 

verifica-se de maneira mais acentuada a “passividade” identificada por Marc Galanter. 

Isto pois, no modelo adversarial “prepondera o princípio dispositivo” no sentido de que 

“o legislador atribui às partes as principais tarefas relacionadas à condução e instrução do 

processo”82. De maneira diversa, no sistema inquisitorial, prepondera o princípio 

inquisitivo, segundo o qual mais poderes são atribuídos ao julgador. De maneira resumida  

A dicotomia princípio inquisitivo-princípio dispositivo está intimamente 

relacionada à atribuição de poderes ao juiz: sempre que o legislador atribuir 

um poder ao magistrado, independentemente da vontade das partes, vê-se 

manifestação de ‘inquisitividade’; sempre que se deixe ao alvedrio dos 

litigantes a opção, aparece a ‘dispositividade’.83 

No entanto, devemos apenas ressaltar que esta dicotomia entre modelo 

inquisitorial e adversarial de processo, vem perdendo relevância. O desenvolvimento da 

legislação, da doutrina e da jurisprudência e também o intercâmbio de experiências entre 

os sistemas jurídicos que adotam um ou outro modelo, culminaram na hibridização dos 

modelos, de tal sorte, que hoje podemos concluir que não existam modelos absolutamente 

adversariais ou absolutamente inquisitivos, havendo, isso sim, uma preponderância de 

técnicas e procedimentos decorrentes de um ou de outro modelo84.  

Desta forma, é forçoso reconhecer que a passividade do sistema conforme 

reconhecida por Marc Galanter para este nosso segundo ponto de análise parece ser 

mitigada inclusive se analisarmos a questão sob a perspectiva dos modelos processuais 

modernos, os quais importam e aplicam técnicas provenientes tanto do modelo 

adversarial como do modelo inquisitorial. 

 
82DIDIER JR, Fredie. Os três modelos de direito processual: inquisitivo, dispositivo e cooperativo, In 

TUCCI, José Rogério Cruz e; RODRIGUES, Walter Piva; e AMADEO, Rodolfo da Costa Manso Real. 

(coords.), Processo Civil: homenagem a José Ignacio Botelho de Mesquita, São Paulo: Quartier Latin, 

2013, p. 263. 
83DIDIER JR, Fredie. Os três modelos de direito processual: inquisitivo, dispositivo e cooperativo, In 

TUCCI, José Rogério Cruz e; RODRIGUES, Walter Piva; e AMADEO, Rodolfo da Costa Manso Real. 

(coords.), Processo Civil: homenagem a José Ignacio Botelho de Mesquita, São Paulo: Quartier Latin, 

2013, p. 263. 
84 DIDIE JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral 

e processo de conhecimento. 19. ed. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 138: “Difícil, portanto, estabelecer um 

critério identificador da dispositividade ou da inquisitoriedade que não comporte exceção. Não há sistema 

totalmente dispositivo ou inquisitivo: os procedimentos são construídos a partir de várias combinações de 

elementos adversariais e inquisitoriais. Não é possível afirmar que o modelo processual civil brasileiro é 

totalmente dispositivo ou inquisitivo. O mais recomendável é falar em predominância em relação a cada 

um dos temas: em matéria de produção de provas, no efeito devolutivo dos recursos, na delimitação do 

objeto litigioso etc.” 
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Especificamente no que diz respeito à arbitragem, notamos que igualmente não se 

aplicam, de maneira tão dicotômica, as concepções de processo inquisitorial, típica do 

civil law, e adversarial, típica do common law, o que contribui, ainda mais, para a 

mitigação do Fenômeno Repeat Player. 

Justamente por constituir uma jurisdição autônoma, entendemos que a arbitragem 

é desvinculada dessas concepções tradicionais do processo.  A nosso entender, o fato de 

a arbitragem possuir uma disciplina jurídica autônoma em relação ao processo estatal 

permite que, nela, os julgadores atuem de forma mais colaborativa, em um sistema que 

seja misto entre o adversarial e o inquisitorial. Desta forma, reduz-se ainda mais o espaço 

para propagação do Fenômeno Repeat Player. 

Especialmente no âmbito das arbitragens internacionais, onde de fato há um 

choque de culturas mais perceptivo (já que litigam entre si partes oriundas das mais 

diversas tradições jurídicas), a doutrina internacional tem se desenvolvido no sentido de 

corroborar o entendimento de que na arbitragem se deve adotar um sistema “próprio”. 

Em razão de o processo arbitral ser desvinculado das tradições jurídicas do civil law e do 

common law, é que se observa na arbitragem um campo para que se explorem, de maneira 

mais acentuada, as vantagens das duas tradições. Nesse sentido, vale trazer as palavras de 

Siegfried H. Elsing em seu artigo “Procedural Efficiency in International Arbitration: 

Choosing the Best of Both Legal Worlds”, ao apontar que: 

Nem o common law, nem o civil law consistem na melhor abordagem para 

resolução de disputas. Ambos os sistemas possuem seus vícios e virtudes. A 

arbitragem internacional tem a oportunidade única de escolher o melhor das 

duas tradições jurídicas, desenvolvendo, assim, “melhores práticas” da 

arbitragem internacional no verdadeiro sentido da expressão: um procedimento 

com o qual partes de todo o mundo e oriundas de tradições jurídicas distintas 

se sintam confortáveis.85 

Esse meio termo entre as tradições do civil law e do common law encontrado na 

arbitragem internacional, resultando nessas “melhores práticas” da arbitragem, também 

pode ser verificado nas arbitragens nacionais, mas sob uma outra perspectiva: a do 

processo colaborativo. 

 
85Tradução livre: ELSING, Siegfried H. Procedural Efficiency in International Arbitration: Choosing the 

Best of Both Legal Worlds. German Arbitration Journal, v. 9, n. 3, 2011. p. 116. “Neither common law 

nor civil law constitutes the “better” approach to the resolution of a dispute. Both systems have virtues and 

vices. The unique chance for international arbitration is to choose the best of both legal worlds, thereby 

developing a “best practice” of international arbitration in the truest sense of the word: a practice with 

which parties from all over the world and with varying legal backgrounds can feel comfortable”. 
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No nosso sistema arbitral há previsão expressa de lei que confere ao árbitro 

amplos poderes instrutórios. O artigo 22 da Lei de Arbitragem dá ao árbitro poderes para 

instruir a causa, assim como o faz o Código de Processo Civil em relação ao juiz togado. 

Como pontua Carlos Alberto Carmona  

[...] o árbitro deverá instruir a causa, ou seja, prepará-la decisão, colhendo as 

provas úteis, necessárias e pertinentes para formar seu convencimento. O 

dispositivo legal comentado, em seu caput, resume e simplifica os ditames dos 

arts. 125 e 130 do Código de Processo Civil [revogado], deixando claro que o 

árbitro não depende de requerimento das partes para determinar a produção de 

qualquer prova que julgar importante para a solução do litígio.86  

Esses poderes, no entanto, não limitam a atuação do árbitro exatamente àquela do 

juiz estatal, pelo contrário, é possível concluir que, em razão da própria natureza privada 

da arbitragem, estejam os árbitros e as partes menos restritos para determinarem a 

condução do processo, inclusive no que diz respeito aos poderes instrutórios dos 

julgadores. Como aponta Eduardo Parente, “pensamos que a flexibilidade e a autonomia 

volitiva, que são inerentes ao procedimento, permitem uma amplitude muito maior no 

leque de possibilidades instrutórias do árbitro”.87 

De acordo com Cândido Rangel Dinamarco, a nossa legislação, especialmente o 

artigo 22 da Lei Brasileira de Arbitragem, enseja o reconhecimento de que os árbitros têm 

um poder muito maior com relação à iniciativa probatória e ao impulso do processo, de 

tal forma que os árbitros estão “muito menos dependentes da provocação das partes”.88 

Mais do que isso, entende o professor que o caráter especial da arbitragem torna natural 

a necessidade do árbitro de impulsionar o processo em busca de um resultado mais 

satisfatório. In verbis: 

Dada a índole muito especial do processo por árbitros e sua obcecada aderência 

às realidades de cada caso, ali é muito mais natural que o árbitro se faça 

verdadeiramente ativo, seja ao impulsionar ou efetivar a produção de uma 

prova técnica não requerida por qualquer das partes, seja ao colher depoimento 

de testemunhas que estas não arrolaram, ao perguntar e reperguntar mesmo 

depois das perguntas dos advogados, ao reinquirir testemunhas já inquiridas, 

 
86CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009, p. 312. 
87PARENTE, Eduardo de Albuquerque. Processo Arbitral e Sistema. São Paulo: Atlas, 2012. (Coleção 

Atlas de Arbitragem). p. 213. 
88 DINAMARCO, Candido Rangel. A Arbitragem na teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 

2013. p. 163: “Ao dizer que os árbitros realizarão a produção de provas ‘mediante requerimento das partes 

ou de ofício’, o art. 22 da Lei de Arbitragem deixa muito claro o poder inquisitorial daqueles quanto às 

inciativas probatórias, as quais em clima de arbitragem devem ser muito menos dependentes da provocação 

das partes”. 



   
 

68 

acarear umas com as outras, ao chamar qualquer das partes ‘to provide 

additional evidence’ etc.89 

Também é bastante ilustrativo o artigo de Carlos Alberto Carmona, intitulado “O 

Novo Código de Processo Civil e o Juiz Hiperativo”90, onde o autor aponta a maior 

flexibilidade com a qual o árbitro pode conduzir os procedimentos nos quais atua, de 

forma que garanta ainda maior participação das partes e um contraditório colaborativo 

efetivo.  

Da mesma forma, Maria da Graça Ferraz de Almeida Prado reconhece que no 

processo arbitral permite-se ao árbitro maior interação com as partes, o que traduz um 

modelo processual próprio, mais colaborativo. Conforme explica a autora, na arbitragem 

“[...] as partes e os árbitros têm maior autonomia e participação sobre o processo arbitral, 

o que dá a eles a possibilidade de interferir e ajustar diretamente as regras procedimentais 

aplicáveis, em esclarecimento de eventuais incertezas de meios que possam existir no 

processo”.91  

Em outros termos, os árbitros podem exercer seu poder jurisdicional de forma 

mais participativa, dando maior eficácia ao conceito do “contraditório efetivo”92. Em 

passagem bastante ilustrativa, a autora afirma que  

[...] a proximidade entre partes e julgadores amplia o diálogo ao longo do 

procedimento, permitindo a correção, em contraditório, de eventuais incertezas 

processuais no curso do processo. Ainda que o Poder Judiciário também 

estimule esse tipo de diálogo processual, a forma de estruturação da 

arbitragem, com estímulo e presença mais marcada do elemento de 

participação e oralidade, torna essa comunicação mais facilitada na arbitragem. 

A isso se soma ainda o fato de a arbitragem ser, em si, um mecanismo menos 

rígido e mais flexível de solução de disputas, a auxiliar na redução das 

incertezas de meio.93 

 
89 DINAMARCO, Candido Rangel. A Arbitragem na teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 

2013. P. 63 
90CARMONA, Carlos Alberto. O Novo Código de Processo Civil e o Juiz Hiperativo. In: Vários autores. O 

Novo Código de Processo Civil: questões controvertidas. São Paulo: Atlas, 2015. p. 61-76. 
91PRADO, Maria da Graça Ferraz de Almeida. A economia da arbitragem: uma análise dos impactos 

sobre contratos e políticas de desenvolvimento. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 214. 
92 O conceito do contraditório efetivo decorre da aplicação do princípio da cooperação. Como explica 

Humberto Theodoro Junior “a doutrina nacional, mesmo antes do novo CPCP, já reconhecia a presença do 

princípio da cooperação no devido processo legal assegurado por nossa Constituição, à base de um 

contraditório amplo e efetivo.” Curso de Direito Processual Civil. Volume I. 56ª edição. P. 81. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Volume I. 56. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2015. 
93 PRADO, Maria da Graça Ferraz de Almeida. A economia da arbitragem: uma análise dos impactos 

sobre contratos e políticas de desenvolvimento. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 214. 
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O emprego de um modelo mais cooperativo e colaborativo no procedimento 

arbitral parece ser uma possibilidade real o que, no nosso entender, pode mitigar os efeitos 

perniciosos da diferença entre as posições dos Repeat Players e One-Shotters. Contudo, 

devemos ponderar que se trata de mera possibilidade que não necessariamente se 

verificará em todo e qualquer procedimento arbitral.  

Conforme levantado, os árbitros têm uma prerrogativa maior de participar no 

andamento do processo do que os juízes togados em razão dos amplos poderes instrutórios 

que lhes são conferidos, em razão da cultura que se desenvolveu ao redor da arbitragem 

como sendo um ambiente de maior interação entre partes e julgadores e em razão do fato 

de que os árbitros não estão sobrecarregados (como estão os juízes) para participar de 

forma mais ativa da marcha do processo. Contudo, não podemos deixar de notar que, 

como indica a palavra, se trata de uma prerrogativa e não de uma obrigação, razão pela 

qual a atuação ativa e participativa do árbitro depende das características do indivíduo e 

da forma como conduz um procedimento. Não se trata de um dever que se impõe àquele 

que aceita o encargo para atuar como árbitro.  

A possibilidade de mitigar o Efeito Repeat Player, portanto, reside mais na figura 

do árbitro, enquanto indivíduo, e não tanto no instituto da arbitragem em si. Havendo 

mais espaço, e tempo, para a atuação colaborativa do julgador com as partes, caberá ao 

árbitro decidir se fará uso desta prerrogativa ou assumirá uma postura mais distante e 

inerte.  

A despeito da postura do árbitro individualmente, fato é que o sistema processual 

arbitral garante uma oportunidade mais efetiva para que haja essa interação colaborativa 

entre julgadores e partes. Desta forma, podemos concluir que a arbitragem, enquanto 

processo no qual há exercício da jurisdição, ainda que seja regida pelos mesmos 

princípios processuais fundamentais, não necessariamente se constituirá como um campo 

de manifestação do Fenômeno Repeat Player. Pelo contrário, a depender da postura do 

árbitro e da forma com a qual decida conduzir o processo, inclusive se consideradas as 

expectativas das partes de que este atue de maneira mais participativa, podem ser 

inclusive atenuadas as diferenças e mitigadas as vantagens auferidas pelos Repeat 

Players. Assim, no que diz respeito à passividade das instituições, a escolha por resolver 

a disputa por meio de arbitragem não resulta, necessariamente, na manifestação do 
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Fenômeno Repeat Player, na medida em que o sistema processual arbitral permite e 

incentiva uma participação mais ativa dos julgadores. 

 

3.2.  O fechamento do sistema processual arbitral 

 

Como vimos, a arbitragem enquanto método jurisdicional é regulada pelos 

mesmos princípios processuais fundamentais que regem o processo de forma geral94. 

Contudo, a arbitragem também está sujeita à aplicação de princípios e regras próprios, 

concebidos pela doutrina e pela jurisprudência e, posteriormente, positivados pela lei, de 

forma a assegurar seu fechamento enquanto um sistema processual autônomo.95 

Napoleão Casado Filho aponta que “a arbitragem é subsistema próprio dentro da 

teoria dos sistemas de Luhmann”96 e que, “no campo da arbitragem internacional, 

especialmente, desde o princípio, a ideia dos seus criadores foi a de formar um sistema 

autônomo que se distanciasse dos sistemas estatais e só tivesse com eles contatos 

esporádicos, especialmente no tocante à imposição de sanções”97. O fechamento desse 

sistema processual se dá em razão da aplicação de determinadas regras e princípios que 

garantem o funcionamento autônomo do procedimento arbitral.  

De maneira bastante simples, consideramos que a autonomia da cláusula 

compromissória, o princípio da competência-competência e os efeitos positivo e 

negativos da convenção de arbitragem, bem como o caráter final e vinculante da sentença 

 
94 DINAMARCO, Candido Rangel. A Arbitragem na teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 

2013. p. 24: “A consciência da natureza jurisdicional da arbitragem e de sua inserção na teoria geral do 

processo põe à margem de qualquer dúvida a imperiosidade de abriga-la sob o manto do direito processual 

constitucional - o que importa considerar seus institutos à luz dos superiores princípios e garantias 

endereçados pela Constituição a todos os institutos processuais e particularmente àqueles de caráter 

jurisdicional” 
95 Eduardo Parente, ao explicar a teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, expõe que “[o] sistema, nestes 

termos, basta-se a si próprio, é autônomo. Sendo capaz de produzir e regular seu conteúdo instrumental 

funcional, independe de outros sistemas, ou de instrumentos vindos de outros sistemas. Ademais, o sistema 

autopoiético é autorreferencial. Isso quer dizer que não é regulado, ou normatizado, por qualquer outro 

sistema. Possui, com essa autorregulação, autonomia. Tudo isso compõe o que se convencionou chamar de 

fechamento operacional dos sistemas”. Cf. PARENTE, Eduardo de Albuquerque. Processo Arbitral e 

Sistema. São Paulo: Atlas, 2012. (Coleção Atlas de Arbitragem). p.13. 
96 CASADO FILHO, Napoleão. Arbitragem e Acesso à Justiça: o novo paradigma do third party funding. 

São Paulo: Saraivajur, 2017. E-book, sem paginação 
97 CASADO FILHO, Napoleão. Arbitragem e Acesso à Justiça: o novo paradigma do third party funding. 

São Paulo: Saraivajur, 2017. E-book, sem paginação. 
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arbitral são de reconhecimento fundamental para que a arbitragem seja efetiva e funcional 

e encerrem esse fechamento sistêmico. 

Os quatro elementos ora abordados foram garantem que a arbitragem seja capaz 

de, por si mesma, regular e resolver problemas atinentes à sua própria existência. Isto é, 

com a escolha pela arbitragem, as partes retiram do poder estatal inclusive a jurisdição e 

a competência para decidir, a priori, acerca do próprio prosseguimento da arbitragem, 

bem como retiram do judiciário a necessidade de homologar a prestação jurisdicional 

pelos árbitros.  

Para fins deste trabalho, é importante que entendamos a extensão dessas regras e 

sua aplicação na esfera arbitral para delimitar como se opera o fechamento desse sistema 

e, posteriormente, para que compreendamos as consequências desse fechamento para o 

Fenômeno Repeat Player. 

O primeiro ponto que devemos abordar diz respeito aos efeitos da convenção 

arbitral. De maneira bastante sintética, atribui-se à convenção arbitral dois efeitos, um de 

ordem positiva e outro de ordem negativa. Tais efeitos ensejam a constatação de que a 

arbitragem consiste em um sistema autônomo e suficiente. Tanto o efeito positivo quanto 

o negativo, buscam garantir que as partes contratantes e o próprio Poder Judiciário 

respeitem a vontade expressa na convenção arbitral, qual seja, o desejo de resolver 

eventuais litígios na esfera privada. 

O efeito positivo da convenção arbitral é aquele que direciona as partes a 

recorrerem à jurisdição arbitral quando materializada alguma controvérsia (no caso de 

cláusula compromissória) ou quando expressamente acordado pelas partes para uma 

disputa já existente (no caso de compromisso arbitral). Em razão do acordo firmado de 

deslocar solução de seus conflitos para a via privada, estão as partes vinculadas aos termos 

desta escolha. Quer dizer, o efeito positivo enseja o reconhecimento da força vinculante 

do contrato que instrumentaliza a vontade de arbitrar. 

Como aponta Luis Fernando Guerrero a obrigatoriedade decorrente do efeito 

positivo da convenção arbitral é consequência “do princípio material do pacta sunt 

servanda expresso pela força obrigatória dos contratos que, uma vez celebrados devem 
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ser adimplidos na sua integralidade, inclusive com a execução in natura ou específica das 

obrigações e pelo princípio da Kompetenz-kompetenz”.98 

O efeito negativo da convenção arbitral, por sua vez, busca garantir que o Estado 

respeite a vontade das partes de recorrerem à via arbitral. Uma vez alegada a existência 

de convenção arbitral, deverá o juiz togado reconhecer que não tem jurisdição para 

apreciar a matéria, extinguindo o processo. 

Em nosso ordenamento jurídico, o artigo 48599 do Código de Processo Civil 

positivou o efeito negativo da convenção arbitral ao reconhecer que o juiz togado não 

resolverá o mérito da causa quando acolher alegação de existência de convenção arbitral 

ou quando o próprio juízo arbitral reconhecer sua competência. 

No mesmo sentido, vale mencionar o artigo II da Convenção de Nova York, 

positivada em nosso ordenamento jurídico por meio do Decreto nº 4.311/2002, o qual 

prevê, no inciso (3) que “o tribunal de um Estado signatário, quando de posse de ação 

sobre matéria com relação à qual as partes tenham estabelecido acordo nos termos do 

presente artigo, a pedido de uma delas, encaminhará as partes à arbitragem, a menos que 

constate que tal acordo é nulo e sem efeitos, inoperante ou inexequível”. 

Ainda que, nos termos do artigo 337100 do Código de Processo Civil, caiba ao réu 

alegar existência de convenção arbitral, não competindo ao juiz reconhecer de ofício sua 

existência, o que também se verifica no mesmo artigo II.(3) da Convenção de Nova York, 

há previsão expressa que determina ao juiz que decline de sua competência quando 

verificar existência de convenção arbitral conforme alegado pela parte101. 

 
98GUERRERO, Luis Fernando. Convenção de Arbitragem e Processo Arbitral. São Paulo: Atlas, 2009. 

(Coleção Atlas de Arbitragem). p.121. 
99 Código de Processo Civil. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]VII - acolher a alegação 

de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência. 
100 Código de Processo Civil. Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...] X - convenção 

de arbitragem. 
101 Para todos os efeitos, o art. 337, §6º do Código de Processo Civil e a expressão “a pedido de uma delas”, 

constante do art. II(3) da Convenção de Nova York não infirmam nossa conclusão. Nos termos do próprio 

Código de Processo Civil explica-se o racional desses dispositivos. A ausência de alegação por parte do réu 

acerca da existência de convenção arbitral deve ser interpretada como uma renúncia à via até então 

escolhida, ou seja, entende-se que a cláusula compromissória não é mais eficaz para aquela disputa em 

específico, razão pela qual não se aplica o efeito negativo da convenção arbitral. Nesse sentido, vale notar 

o apontamento de Cândido Rangel Dinamarco. Cf. DINAMARCO, Candido Rangel. A Arbitragem na 

teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 92: “a não arguição da preliminar por um dos 

signatários da convenção, associada à propositura da demanda perante o Poder Judiciário pelo outro deles, 

produz no sistema o mesmo efeito de uma renúncia bilateral e explícita à arbitragem.” 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.311-2002?OpenDocument
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Esse dever que se impõe ao juiz de declinar de sua jurisdição traduz o respeito que 

se dá ao pacto celebrado entre as partes.  Em suma, como explica Luis Fernando Guerrero, 

o efeito negativo está atrelado à “ideia de proteção e incentivo ao procedimento arbitral, 

deixando-se claro que, em determinadas situações dotadas de determinados requisitos, o 

Judiciário não poderá se pronunciar”.102 

Estes efeitos, positivo e negativo da convenção arbitral, podem e devem ser 

verificados mesmo nas situações nas quais a parte busca reconhecer a nulidade, invalidade 

ou ineficácia do contrato no qual inserida a convenção arbitral, ou mesmo quando a parte 

busca justamente afastar o efeito vinculante da convenção arbitral, por entender que os 

árbitros não têm poderes para decidir sobre a questão de fundo.  

Essa necessidade de recorrer à jurisdição arbitral também para essas situações é 

decorrência da aplicação da regra da autonomia da convenção arbitral e do princípio da 

competência-competência. Ambas as regras (de suma relevância para garantir a higidez 

e o funcionamento fisiológico da arbitragem) não se confundem. Nos dizeres de João Luiz 

Lessa Neto “embora os temas se aproximem, é importante não confundir a regra da 

competência-competência com a da separabilidade [autonomia da convenção arbitral]. 

Elas têm objetivos e funcionamento distintos, mas complementares”.103 

Quanto à autonomia da cláusula compromissória, de maneira bastante resumida, 

podemos apontar que esta se traduz no reconhecimento de que o pacto arbitral que 

materializa a vontade das partes de deslocar seus litígios para a via privada produz efeitos 

a despeito das questões atinentes a própria eficácia, validade e existência do contrato 

subjacente. Em outros termos, a autonomia da cláusula compromissória permite que a 

vontade de levar um caso à arbitragem não seja maculada por eventuais vícios que tornem 

o contrato no qual está inserida a cláusula compromissória ineficaz, inválido ou 

inexistente. 

De maneira bastante ilustrativa, João Luiz Lessa Neto explica que  

A autonomia da convenção de arbitragem significa que um vício num contrato 

que contenha uma cláusula compromissória arbitral não necessariamente 

implica um vício nessa e estabelece que o árbitro é que deverá julgar sobre a 

 
102GUERRERO, Luis Fernando. Convenção de Arbitragem e Processo Arbitral. São Paulo: Atlas, 2009. 

(Coleção Atlas de Arbitragem). p 125. 
103 LESSA NETO, João Luiz. Arbitragem e poder judiciário: a definição da competência do árbitro. 

Salvador: Juspodivm, 2016. p. 124. 
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existência, validade e eficácia tanto do contrato principal quanto da própria 

cláusula compromissória104.  

Resta evidenciada a importância desta regra. Ao se interpretar a cláusula 

compromissória como um contrato autônomo, apartado do contrato principal, garante-se 

que a intenção das partes em arbitrar todas as questões pertinentes àquela relação jurídica 

seja de fato preservada. Mesmo que a pretensão da parte seja o reconhecimento ou a 

declaração de que o negócio jurídico em si seja inexistente, inválido ou ineficaz, deverá 

a parte buscar esse reconhecimento na esfera livremente escolhida, qual seja, a 

arbitragem. Trata-se de mecanismo essencial para que o sistema arbitral possa prosperar 

e produzir efeitos.  

De maneira similar, podemos identificar no princípio da competência-

competência a mesma importância para o fechamento do sistema arbitral. Como aponta 

Rafael Francisco Alves “ele [princípio da competência-competência] pode ser 

considerado como uma conquista da autonomia da arbitragem em relação às ordens 

jurídicas nacionais e também um dos pontos mais sensíveis da relação entre arbitragem e 

Poder Judiciário”.105 

O princípio da competência-competência atribui aos árbitros a jurisdição para 

aferir e decidir acerca de sua própria jurisdição. Com efeito, busca-se garantir que 

eventuais questionamentos quanto à jurisdição arbitral sejam resolvidos no âmbito da 

própria arbitragem. Segundo Rafael Francisco Alves, o ordenamento pátrio incorporou o 

princípio da competência-competência por meio de uma leitura sistemática da Lei de 

Arbitragem.  Se analisados os artigos. 8, 20, 33 e 41 da Lei de Arbitragem, conclui-se que 

“o legislador brasileiro optou pelo modelo da competência prioritária dos árbitros”.106 O 

artigo 8, parágrafo único e o artigo 41 (superado em razão do Código de Processo Civil 

de 2015) da Lei de Arbitragem dispõem que “havendo convenção de arbitragem que 

contemple o objeto do conflito posto em juízo, deve o juiz simplesmente extinguir o 

processo, sem resolução do mérito, por meio de sentença terminativa”107. Já o art. 33 

“reserva um momento específico para a análise da regularidade da convenção de 

 
104LESSA NETO, João Luiz. Arbitragem e poder judiciário: a definição da competência do árbitro. 

Salvador: Juspodivm, 2016. p. 122  
105 ALVES, Rafael Francisco. A inadmissibilidade das medidas antiarbitragem no direito brasileiro. 

São Paulo: Atlas, 2009. (Coleção Atlas de Arbitragem). p. 61. 
106 ALVES, Rafael Francisco. A inadmissibilidade das medidas antiarbitragem no direito brasileiro. 

São Paulo: Atlas, 2009. (Coleção Atlas de Arbitragem). p. 180. 
107ALVES, Rafael Francisco. A inadmissibilidade das medidas antiarbitragem no direito brasileiro. 

São Paulo: Atlas, 2009. (Coleção Atlas de Arbitragem). p. 179. 
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arbitragem pelo juiz estatal, qual seja, o eventual e a a posteriori controle da sentença 

arbitral”108. Por fim, o art. 20 reflete a ideia de que “em princípio, não seria necessário 

alegar a inexistência, a invalidade ou a ineficácia da convenção de arbitragem para que 

os árbitros as conhecessem de ofício, como questão prejudicial, mas se houver a alegação, 

então ela deverá ocorrer na primeira oportunidade e perante o árbitro, cabendo a este 

decidir em primeiro lugar”109. 

Com base nesse arcabouço normativo, sobretudo no artigo 8, parágrafo único, 

percebe-se no ordenamento jurídico brasileiro a positivação do princípio da competência-

competência. 

O objetivo desse princípio essencial para o desenvolvimento da arbitragem é 

garantir que o árbitro tenha a competência primária para decidir acerca de seus próprios 

poderes, evitando o ajuizamento de demandas perante o Poder Estatal. De maneira 

bastante didática, João Luiz Lessa Neto explica que “essa regra, em uma acepção bastante 

ampla, aplica-se para definir quem deve julgar o caso, quais disputas podem ser arbitradas 

e quais os poderes do árbitro”.110 

De maneira salutar, Carlos Alberto de Salles pontua que  

outro dado normativo fundamental para a garantia da exclusão da jurisdição 

estatal e isolamento do processo arbitral, é o princípio conhecido como 

competência-competência. Esse princípio, cuja designação é dada a partir da 

formulação alemã (kompetenz-kompetenz), indica ser o árbitro ou respectivo 

painel, conforme escolha das partes, competente para decidir sobre sua própria 

competência. Esse princípio, dedutível do parágrafo único do artigo 8º da Lei 

9.307/96, expressa a conveniência lógica e funcional de a decisão de 

competência ser daquele juízo cuja competência se determina por critérios de 

especialidade, isto é, aqueles que por sua existência excluem a competência do 

órgão jurisdicional de maior abrangência. No caso, a presença de uma cláusula 

de arbitragem em um contrato, ou a existência de um compromisso arbitral 

firmado entre as partes, exclui a competência da jurisdição estatal, 

estabelecendo aquela do árbitro ou painel indicado pela parte.111 

Em outros termos, o princípio da competência-competência, também preserva a 

vontade inicial das partes de deslocar suas disputas para a jurisdição arbitral. Com essa 

regra, determina-se que o próprio árbitro terá competência (prioritária) para decidir acerca 

 
108 ALVES, Rafael Francisco. A inadmissibilidade das medidas antiarbitragem no direito brasileiro. 

São Paulo: Atlas, 2009. (Coleção Atlas de Arbitragem). p. 179. 
109 ALVES, Rafael Francisco. A inadmissibilidade das medidas antiarbitragem no direito brasileiro. 

São Paulo: Atlas, 2009. (Coleção Atlas de Arbitragem). p. 180. 
110LESSA NETO, João Luiz. Arbitragem e poder judiciário: a definição da competência do árbitro. 

Salvador: Juspodivm, 2016. P. 121. 
111 SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em Contratos Administrativos. Rio de Janeiro: Forense, 

2011. (Coleção ADRs). p. 39 
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de qualquer questão que possa interferir em seus próprios poderes de julgar a causa. 

Garante-se, uma vez mais, que qualquer questão atinente à própria arbitragem será 

resolvida por meio de decisão a ser tomada no âmbito do procedimento arbitral. Com essa 

regra, dispensa-se o contencioso desnecessário, impedindo que as partes iniciem 

procedimentos perante as cortes estatais para questionar a jurisdição e os poderes dos 

próprios árbitros, o que contrariaria a própria opção por resolver suas disputas pela via 

arbitral. Conforme explicado por Carlos Alberto de Salles 

[f]ácil compreender o caráter danoso de eventual intervenção do juiz estatal ao 

processo arbitral. Se admitida, colocaria o juízo arbitral sob verdadeira tutela 

da jurisdição estatal, trazendo para a arbitragem todos aqueles problemas que 

as partes quiseram evitar com a renúncia ao juízo estatal ou, ainda pior, 

estabelecendo uma duplicidade de jurisdição que somente faria criar entraves 

ao andamento do processo. 

De fato, a possibilidade de matéria própria ao processo arbitral ser questionada 

perante um juiz estatal, causaria verdadeiro entrave para o andamento da 

arbitragem, fazendo com que qualquer decisão do árbitro em matéria 

processual pudesse ser objeto de imediata impugnação judicial. Daí a 

importância de se afirmar esse princípio, do isolamento do processo arbitral, 

de maneira a garantir correto e eficiente funcionamento do processo arbitral, 

sem a intromissão da jurisdição estatal em matéria de competência exclusiva 

do árbitro. 112 

Evidentemente que, em nosso sistema jurídico, a competência do árbitro não é 

absoluta, ela é apenas “prioritária”. Caberá ao juiz togado, em momento posterior quando 

já proferida a decisão do árbitro, analisar eventual questão relativa à jurisdição e aos 

poderes dos árbitros. Como aponta João Luiz Lessa Neto  

[h]á, em princípio, uma competência concorrente do juiz e do árbitro para 

decidirem sobre a competência do árbitro, mas a possibilidade de exercício 

dessa competência se dá em momentos distintos. Há, segundo, entendemos, no 

ordenamento jurídico brasileiro, uma predileção temporal (embora não 

absoluta) em prol da análise do árbitro.113 

Eleonora Coelho também ilustra essa regra, apontando que “de acordo com o 

sistema da prioridade seguido pelo Brasil, a exemplo da França, caberá ao juízo estatal 

diferir sua análise para o momento em que a sentença arbitral tiver sido proferida”.114  

 
112 SALLES, Carlos Alberto de, LORENCINI, Marco Antônio Garcia Lopes, e SILVA, Paulo Eduardo 

Alves da (coord.). Negociação, Mediação e Arbitragem: Curso básico para programas de graduação 

em Direito. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2012. P. 302. 
113 LESSA NETO, João Luiz. Arbitragem e poder judiciário: a definição da competência do árbitro. 

Salvador: Juspodivm, 2016. p. 125. 
114 COELHO, Eleonora. Os efeitos da convenção de arbitragem – adoção do princípio kompetenz-

kompetenz no Brasil. In: CARMONA, Carlos Alberto; LEMES, Selma Ferreira; MARTINS, Pedro Batista 

(Org.). Arbitragem: Estudos em homenagem ao Prof. Guido Fernando Silva Soares, in memoriam. São 

Paulo: Atlas, 2007. p. 334. 
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Carlos Alberto de Salles também aponta que existe um isolamento do processo 

arbitral de tal sorte que nossa legislação restringe as possibilidades de intervenção do 

Poder Judiciário às hipóteses de impugnação da sentença arbitral que estão enumeradas 

exaustivamente no artigo 32 da Lei de Arbitragem.115  

Em conclusão, tanto a regra da autonomia da convenção arbitral, quanto o 

princípio da competência-competência, positivados no artigo 8 da Lei de Arbitragem, 

refletem a vontade do legislador de proteger e salvaguardar a efetividade do instituto. 

Como explica Pedro Batista Martins, o artigo 8 de nossa legislação “não discrimina a 

instituição da arbitragem pela mera arguição de defeito jurídico do acordo. Com efeito, 

os possíveis vícios de nulidade não afetam a eficácia do pacto arbitral”116. Essa proteção 

dada pela regra da autonomia da cláusula compromissória e pelo princípio da 

competência-competência busca resguardar a intenção primária dos contratantes de 

afastar a jurisdição estatal. Como afirma o autor “se foi eleita a via da arbitragem é nela, 

e através dela, somente, que se examinará a arguição de nulidade, invalidade e ineficácia 

do contrato e da convenção de arbitragem”.117 

No mesmo sentido, vale transcrição da obra de Luís Fernando Guerrero, o qual 

aponta que “a ligação entre a autonomia da cláusula compromissória e o princípio da 

kompetenz-kompetenz é fundamental para a incolumidade da arbitragem em face das 

alegações de nulidade ou anulabilidade da convenção de arbitragem que possam surgir 

durante a solução do conflito”.118 

A somatória desses princípios e desses efeitos é fundamental para que se feche o 

sistema arbitral, delimitando-se sua própria autonomia e suficiência em face do Poder 

 
115 SALLES, Carlos Alberto de, LORENCINI, Marco Antônio Garcia Lopes, e SILVA, Paulo Eduardo 

Alves da (coord.). Negociação, Mediação e Arbitragem: Curso básico para programas de graduação 

em Direito. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2012. p. 303: “Esse isolamento não está estatuído 

de maneira expressa na vigente Lei de Arbitragem, mas se extrai das opções normativas por ele realizadas, 

devendo ser analisado com algum cuidado. 

Em primeiro lugar, a esse propósito, há de se observar que a Lei de Arbitragem restringe as possibilidades 

de intervenção judicial na arbitragem à impugnação da sentença arbitral e, mesmo assim nas hipóteses 

enumeradas em seu artigo 32. “A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário 

competente a declaração de nulidade da sentença arbitral, nos casos previstos nesta lei”, estabelece o 

artigo 33 do mesmo diploma legal. Note-se, o que pode ser pleiteado pelas partes é a nulidade da sentença, 

não de outro ato do processo arbitral”. 
116MARTINS, Pedro A. Batista. Apontamentos sobre a lei de arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 

p. 135. 
117MARTINS, Pedro A. Batista. Apontamentos sobre a lei de arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2008, 

p. 136. 
118GUERRERO, Luis Fernando. Convenção de Arbitragem e Processo Arbitral. São Paulo: Atlas, 2009. 

(Coleção Atlas de Arbitragem). p. 19 
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Estatal. De maneira bastante didática Pedro Batista Martins sintetiza o fechamento do 

sistema da seguinte forma:  

Essa sistemática se inicia com as eficácias positivas e negativa da cláusula 

compromissória, passa pela autonomia do pacto para fechar o cerco com o 

princípio da competência-competência. São esses elementos legais que dão 

concretude ao negócio jurídico. São pois, preceitos harmônicos que 

conformam e dão plenitude à vontade dos contratantes. Voltam-se à 

efetividade da intenção das partes, qual seja, resolver a pendência em sede de 

arbitragem.119 

Também ponderamos que o reconhecimento do caráter jurisdicional da arbitragem 

e, por consequência, sua independência do Poder Judiciário se deve ao reconhecimento 

expresso, pelo nosso legislador, de que a sentença arbitral encerra a prestação 

jurisdicional.  

O artigo 31 da Lei de Arbitragem prevê que “A sentença arbitral produz, entre as 

partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder 

Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo”. Nosso ordenamento, 

portanto, é inequívoco em reconhecer que o árbitro exerce função jurisdicional, de tal 

sorte que se dispensa qualquer forma de homologação ou reconhecimento de sua decisão 

por parte do Poder Judiciário. Carlos Alberto Carmona vislumbra nesse dispositivo da 

Lei de Arbitragem precisamente o reconhecimento, por parte de nosso ordenamento, do 

caráter jurisdicional da arbitragem. Defende que  

o art. 31 determina que a decisão final dos árbitros produzirá os mesmos efeitos 

da sentença estatal, constituindo a sentença condenatória título executivo que, 

embora não oriundo do Poder Judiciário, assume a categoria de judicial. O 

legislador optou, assim, por adotar a tese da jurisdicionalidade da arbitragem, 

pondo termo à atividade homologatória do juiz estatal, fator de emperramento 

da arbitragem.120 

Ao equiparar a sentença arbitral à sentença judicial, o nosso legislador 

desvinculou, por completo, o sistema processual arbitral do sistema processual judicial, 

uma vez que a prestação jurisdicional pelo árbitro se encerra em si mesma, não só pois a 

sentença arbitral tem força de título executivo judicial, como ainda faz coisa julgada sobre 

a matéria litigiosa.121  

 
119MARTINS, Pedro A. Batista. Apontamentos sobre a lei de arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 

p. 136. 
120 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009, p.26. 
121 Cf. CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009, p. 393: “a equiparação entre a sentença estatal e a arbitral faz com que a segunda produza 

os mesmos efeitos da primeira. Por consequência, além da extinção da relação jurídica processual e da 
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Concluímos, ainda que sem a pretensão de esgotar o tema, que o sistema 

processual arbitral é um sistema fechado, no sentido de que se inicia, se desenvolve e se 

encerra de maneira autônoma a independente do sistema processual estatal. Ainda que 

não seja o escopo deste trabalho discorrer acerca do fechamento do sistema arbitral em 

razão da observância dos princípios e efeitos ora elencados, impende-nos considerar se 

tal fechamento do sistema processual arbitral pode contribuir para a manifestação do 

Fenômeno Repeat Player. 

No nosso entender, esse fechamento do sistema arbitral pode contribuir para a 

propagação do Fenômeno Repeat Playerde duas formas: exigindo dos participantes um 

conhecimento técnico sobre o funcionamento do próprio sistema arbitral, antecipando 

para o momento da celebração da convenção arbitral a necessidade de compreender seus 

efeitos, inserindo assim um fator de complexidade normativa que é, conforme assumido 

por Marc Galanter no pressuposto teórico deste trabalho, um desafio de maior 

complexidade a ser superado pelos One-Shotters; e isolando o processo arbitral, 

impedindo ou dificultando que mecanismos de integração de procedimentos e 

uniformização de decisões sejam aplicados. Trataremos de cada uma dessas implicações 

nas seções abaixo. 

 

3.2.1. O fechamento do sistema arbitral e a complexidade de sua operação 

 

Conforme pressuposto teórico deste trabalho, consideramos que um dos 

elementos identificados por Marc Galanter que contribui para a propagação do Fenômeno 

Repeat Player é a complexidade do corpo normativo.  

O fechamento do sistema arbitral, em nosso entender, pode ser considerado como 

um agravante desta complexidade técnica. Ao encerrar-se o sistema arbitral em si mesmo, 

retira-se das partes a possibilidade de recorrer à alternativa usual e corriqueira, qual seja, 

o Poder Judiciário, inclusive no que tange ao debate acerca da própria jurisdição arbitral. 

Para operar no sistema arbitral, e inclusive poder questionar o seu prosseguimento e sua 

validade, é necessário que a parte tenha conhecimento de como funciona o sistema. É 

dizer que o litigante menos habituado, menos capacitado e representado por advogados 

 
decisão da causa (declaração, condenação ou constituição), a decisão de mérito faz coisa julgada às partes 

entre as quais é dada (e não beneficiará ou prejudicará terceiros).” 
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menos qualificados e especializados, dificilmente saberá operar as tecnicidades da 

arbitragem. 

Não por outra razão, fazemos referência à pesquisa realizada pela Queen Mary 

University, de 2013, pela qual se concluiu que os usuários da arbitragem internacional, 

isto é, as partes que usualmente recorrem à essa via de resolução de disputas, consideram 

que o fator mais importante no momento de escolha dos advogados seja, justamente, o 

seu conhecimento técnico sobre arbitragem, e não sobre a matéria em litígio122. A 

capacidade de compreender e operar o sistema processual arbitral é tido como relevante 

pelos usuários da arbitragem internacional, precisamente em razão da tecnicidade 

envolvida na participação em procedimentos arbitrais. 

O fechamento do sistema arbitral, ensejando a necessidade de seus usuários terem 

um conhecimento técnico específico sobre sua operação, inclusive para questionar o 

próprio consentimento em adentrar nesse sistema, pode ser um elemento causador do 

Fenômeno Repeat Player. O fechamento do sistema processual arbitral isola o One-

Shotter de qualquer forma de amparo com o qual esteja minimamente familiarizado, 

devendo invariavelmente recorrer ao foro privado da arbitragem, no qual não tem 

experiência e tampouco especialização, inclusive para questionar a sua própria intenção 

de estar ali.  

A falta de técnica para atuar no procedimento arbitral, somada ao fechamento 

operacional do sistema arbitral, pode resultar na utilização de mecanismos e expedientes 

equivocados, inclusive na tentativa de se desvincular do procedimento, o que gera custos 

e desperdício de recursos.  

 
122 QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON; PRICEWATERHOUSECOOPERS. 2013 

International Arbitration Survey: Corporate Choices in International Arbitration: Industry 

Perspectives. Londres, 2013. Disponível em: http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2013/. p. 13: 

“When faced with arbitration proceedings, we asked respondents which they regarded as most important 

for outside counsel in an international arbitration – (1) technical knowledge of the industry sector, or (2) 

expertise in the arbitral process. 

Overall, the majority of respondents preferred expertise in the arbitral process (55%), against the 45% that 

favour industry specialism. There are some variations between industry sectors. In particular, a majority 

of respondents from the Construction sector reported that for an outside counsel in international arbitration 

in their sector, technical industry knowledge was more important than expertise in the arbitral process. 

The interviews shed a nuanced light on this question. Interviews confirmed that a majority of corporations 

prefer their outside counsel to be arbitration experts rather than industry or technical experts. 

[…] 

Overall, expertise in the arbitration process and commercial understanding of the relevant sector both 

appear to be essential (and more important than technical expertise) in the choice of outside counsel”. 

http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2013/
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É presumível que partes menos preparadas e menos habituadas com a dinâmica 

do processo arbitral e que intentem questionar a validade, eficácia e existência da 

convenção de arbitragem, ou mesmo objetem à jurisdição arbitral, tentem fazê-lo em sede 

judicial.  

Esse descuido, decorrente da contratação de advogados menos especializados e 

menos familiarizados com o fechamento do sistema arbitral, leva à extinção do 

procedimento, caso a contraparte apresente preliminar de contestação alegando a 

existência de cláusula compromissória nos termos do art. 337 do Código de Processo 

Civil. 

Corroborando nossa assertiva de que o questionamento da jurisdição arbitral via 

ação perante o Poder Judiciário está fadado ao insucesso, vale notar as conclusões das 

duas pesquisas jurisprudenciais realizadas pelo Comitê Brasileiro de Arbitragem nos anos 

de 2007 e 2016. As duas edições das pesquisas concluíram que há uma tendência das 

cortes nacionais, sejam os Tribunais de Justiça, sejam as cortes superiores (STJ e STF), a 

reconhecer o fechamento do sistema arbitral, extinguindo os processos sem julgamento 

de mérito mediante a constatação de que existe convenção arbitral válida e eficaz.  

Na pesquisa de 2007, realizada em pareceria com a Escola de Direito de São Paulo 

da Fundação Getúlio Vargas (FGV Direito SP), na seção que tratou do tema “Validade, 

Eficácia e Existência da Convenção Arbitral”, concluiu-se que “a liberdade conferida às 

partes para manifestarem a sua vontade ao se pactuar a convenção de arbitragem é 

bastante respeitada pelo Poder Judiciário. Assim é que os Tribunais vêm decidindo, o que 

comprova a relevância da validade, eficácia e existência da convenção arbitral 

contratada123. A pesquisa também concluiu que “é assente o conceito de que os árbitros 

têm a atribuição de decidir acerca de sua própria competência sobre validade, eficácia e 

existência da convenção de arbitragem, conforme o parágrafo único do artigo 8º da Lei 

de Arbitragem”.124 

 
123 GABBAY, Daniela Monteiro; NANNI, Giovanni Ettore (Coord.). Relatório do Tema: Validade, Eficácia 

e Existência da Convenção Arbitral da Pesquisa “Arbitragem e Poder Judiciário”, Disponível em: 

<http://cbar.org.br/site/pesquisa-cbar-fgv-2007>, acessado em 25.09.2020. p. 33. 
124 GABBAY, Daniela Monteiro; NANNI, Giovanni Ettore (Coord.). Relatório do Tema: Validade, Eficácia 

e Existência da Convenção Arbitral da Pesquisa “Arbitragem e Poder Judiciário”, Disponível em: 

<http://cbar.org.br/site/pesquisa-cbar-fgv-2007>, acessado em 25.09.2020. p. 33 

http://cbar.org.br/site/pesquisa-cbar-fgv-2007
http://cbar.org.br/site/pesquisa-cbar-fgv-2007
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A pesquisa de 2016, realizada em parceria com a Associação Brasileira de 

Estudantes de Arbitragem (ABEArb), por sua vez, confirmou a tendência previamente 

identificada na pesquisa de 2007, de tal sorte que também concluiu, na seção relativa ao 

tema da “Existência, Validade e Eficácia da Convenção Arbitral”, haver uma aplicação 

técnica dos dispositivos da Lei de Arbitragem, sobretudo no que diz respeito ao art. 8º. 

Constatou que os tribunais superiores reconhecem a aplicação do efeito negativo da 

convenção arbitral, bem como do princípio da competência-competência. Leia-se: “como 

mencionado anteriormente, na Pesquisa 2007, identificou-se uma tendência formalista 

por parte dos tribunais estaduais. Não é diferente na pesquisa atual. Contudo, nos três 

casos supramencionados, o entendimento do STJ foi técnico ao aplicar corretamente os 

dispositivos da Lei de Arbitragem”.125 

As conclusões apresentadas em ambas as pesquisas corroboram a premissa desta 

seção, qual seja, de que o fechamento do sistema arbitral, por meio do reconhecimento 

dos efeitos negativo e positivo da convenção arbitral e dos princípios da autonomia da 

cláusula compromissória e do competência-competência, impedem que sejam aduzidos, 

em esfera judicial, questionamentos acerca da própria existência e prosseguimento da 

arbitragem. É dizer que, pelo menos na maioria dos casos, os tribunais brasileiros 

reconhecem o efeito negativo da convenção arbitral, declinando de sua jurisdição, mesmo 

quando as partes buscam questionar a própria validade e eficácia da cláusula 

compromissória ou do próprio procedimento arbitral.  

Ressaltamos, no entanto, que, em alguns casos, determinados tribunais aplicaram 

exceções ao princípio da competência-competência e ao efeito negativo da convenção 

arbitral, pautando-se em argumentos circunstanciais relativos a determinadas 

especificidades do caso concreto como, por exemplo, quando se tratava de contratos de 

consumo. Neste ponto, por exemplo, vale ressaltar as conclusões da Pesquisa de 2007 

com relação aos julgados proferidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme o 

item “4.10 - Contratos de adesão (art. 4º, §2º da Lei 9307/96). Arbitragem e relação de 

consumo” da mesma seção “Validade, Eficácia e Existência da Convenção Arbitral”: 

Nos casos em que o TJSP considerou existir contrato de adesão firmado entre 

as partes, o posicionamento adotado foi predominantemente no sentido de 

declarar a ineficácia da cláusula compromissória pactuada, em razão de não 

 
125 LUÍS, Daniel Tavela; KULESZA, Gustavo Santos; PEREIRA, Laura França (Coord.) Relatório do 

Tema: Validade, Eficácia e Existência da Convenção Arbitral da Pesquisa “Arbitragem e Poder Judiciário”. 

2ª Ed. Disponível em< http://cbar.org.br/site/pesquisa-cbar-abearb-2016/>. Acessado em 25.09.2020. p. 34. 

http://cbar.org.br/site/pesquisa-cbar-abearb-2016/
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terem sido cumpridos os requisitos de forma – notadamente a redação da 

cláusula em destaque – exigidos pelo art. 4º, § 2º, da Lei n. 9.307/9677. Trata-

se de cautela adotada pelo Tribunal, em especial por se tratar de contratos de 

adesão em que, no geral, existe vulnerabilidade de uma das partes 

contratantes.126 

A despeito das poucas exceções apontadas pelas Pesquisas conduzidas pelo CBAr, 

é possível concluir que o a nossa jurisprudência ativamente reconheceu a aplicação dos 

efeitos negativo e positivo da convenção de arbitragem, bem como os princípios da 

competência-competência e da autonomia da convenção arbitral que, como visto, são 

essenciais para que ocorra o fechamento do sistema arbitral. 

Devemos notar, no entanto, que as pesquisas não analisam as razões pelas quais 

as partes questionaram, perante o Poder Judiciário, a existência, validade e eficácia da 

convenção arbitral. À exceção de seções temáticas específicas, como é o caso da seção 

que tratou de cláusulas compromissórias inseridas em contratos de adesão, as pesquisas 

focaram sua análise no conteúdo das decisões justamente para verificar se haveria, ou 

não, uma aplicação técnica e correta dos dispositivos da Lei de Arbitragem.  

Em razão dessa impossibilidade de analisar os argumentos levantados pelas 

partes, não se pode concluir se a relutância das partes em iniciar o processo arbitral é fruto 

de um desconhecimento acerca do funcionamento do sistema arbitral ou se é decorrente 

de razões diversas. Ademais, é de se notar ainda a dificuldade de se comprovar, na prática, 

que é a condição de One-Shotter, frente a um Repeat Player, que afeta a sua capacidade 

de compreender o sistema arbitral e, portanto, questioná-lo de maneira equivocada.  

Importa, entretanto, reconhecer a viabilidade teórica da proposição desta seção. É 

possível concluir que o fechamento do sistema arbitral, em razão do reconhecimento  

pelos nossos tribunais da aplicação dos efeitos da convenção arbitral e dos princípios da 

competência-competência e da autonomia da convenção arbitral (que são, retira-se, 

essenciais para o funcionamento do processo arbitral), pode ter um efeito perverso 

contribuindo para a manifestação do Fenômeno Repeat Player na medida em que, 

conforme o referencial teórico deste trabalho, é presumível que One-Shotters tenham 

maior dificuldade em operar os mecanismos do sistema adjudicatório em razão da 

complexidade normativa, o que, ponderamos, é intensificado no ramo da arbitragem 

 
126 GABBAY, Daniela Monteiro; NANNI, Giovanni Ettore (Coord.). Relatório do Tema: Validade, Eficácia 

e Existência da Convenção Arbitral da Pesquisa “Arbitragem e Poder Judiciário”, Disponível em: 

<http://cbar.org.br/site/pesquisa-cbar-fgv-2007>, acessado em 25.09.2020. p. 37. 

http://cbar.org.br/site/pesquisa-cbar-fgv-2007
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tendo em vista a maior complexidade e a menor familiaridade com a operação de seu 

sistema.  

A título exemplificativo, é possível elencar diversas situações nas quais o One-

Shotter poderia ter sua atuação prejudicada em razão do desconhecimento dos 

mecanismos de fechamento e funcionamento do sistema arbitral. 

Em primeiro lugar, é pressuposto, senão uma assunção evidente, que o 

ajuizamento de demanda fadada ao término prematuro, sem discussão do mérito, 

representa para a parte um desperdício de recursos. Não só estará a parte arcando com as 

próprias custas incorridas no ajuizamento da demanda, como pode ainda se sujeitar ao 

risco de sucumbência. Em outros termos, a proposição de demanda perante o Poder 

Judiciário por One-Shotter que busque questionar a sua vinculação à convenção arbitral 

pode ensejar não apenas a extinção sem julgamento de mérito da demanda (com o 

consequente desperdício de recursos) como ainda a sua condenação em verbas 

sucumbenciais. 

O reiterado questionamento dos poderes dos árbitros e da vinculação das partes à 

convenção arbitral, mesmo quando feito no âmbito do procedimento arbitral, gera custos 

e desgasta o relacionamento da parte, seja com a contraparte, seja com os membros do 

tribunal arbitral. Não é difícil imaginar que a parte despreparada e inconformada com sua 

vinculação à arbitragem, busque questionar a jurisdição do tribunal arbitral, levantando 

incidentes no próprio procedimento arbitral, o que demanda maior dispêndio de tempo e 

de recursos para reorganizar o feito e solucionar a questão. Da mesma forma, a constante 

e insistente impugnação à jurisdição do tribunal arbitral pode levar à condenação da parte 

por litigância de má-fé127 ou a uma antagonização com o tribunal arbitral.  

Não defendemos que o One-Shotter que questione os poderes do tribunal arbitral, 

seja por meio do ajuizamento de ação judicial, seja por meio de incidentes no próprio 

âmbito do processo arbitral, deva ser condenado em litigância de má-fé ou a indenizar 

 
127 Cf. LESSA NETO, João Luiz. Arbitragem e poder judiciário: a definição da competência do 

árbitro. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 235: “A litigância de má-fé é a postura inadequada e ímproba, 

violadora do dever de cooperação processual. É vinculada, assim, ao comportamento em um processo 

especifico. Evidentemente, o árbitro pode sancionar a conduta de má-fé das partes. [...] Quem litiga em 

processo arbitral alterando a verdade dos fatos, opondo injustificada resistência ao andamento do processo, 

provocando incidentes manifestamente infundados, utiliza do processo arbitral para conseguir objetivo 

ilegal poderá e deverá ser condenado pelo árbitro a indenizar a outra parte pelos prejuízos que venha a 

sofrer, sem prejuízo do dever de arcar com os custos inerentes ao processo arbitral”. 
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eventuais prejuízos da contraparte. Aliás, ponderamos que muito dificilmente o One-

Shotter que age desta forma esteja imbuído de má-fé em nítida postura abusiva. Pelo 

contrário, a maior incapacidade técnica do One-Shotter leva à conclusão de que a 

utilização de tais expedientes se dá por equívocos na aplicação da lei. Contudo, não 

podemos deixar de notar que existe uma possibilidade de que essa sua atuação enseje sua 

condenação ao pagamento de ainda mais valores. 

As situações apontadas acima apenas ilustram os prejuízos que podem advir da 

atuação equivocada do One-Shotter em razão da complexidade inerente ao sistema 

arbitral, sobretudo no que compete ao questionamento da própria jurisdição arbitral.  

Em razão destes apontamos, consideramos que a complexidade do corpo 

normativo que integra o sistema arbitral pode contribuir para a manifestação do 

Fenômeno Repeat Player na arbitragem. 

 

3.2.2. O fechamento do sistema arbitral e o isolamento dos procedimentos 

 

A arbitragem, em razão de sua natureza privada e da constatação de que consiste 

em um sistema processual próprio, tende a se desenvolver de forma isolada, não só do 

Poder Judiciário, mas também de outros procedimentos arbitrais.  

Por ser um sistema próprio, o processo arbitral não se pauta nas mesmas 

preocupações e pressupostos que norteiam o processo estatal. Notadamente, não há no 

sistema processual arbitral o mesmo nível de preocupação com a ordem jurídica como 

um todo, há, por outro lado, uma preocupação primordial em resolver a disputa daquelas 

partes em específico. Como expõe Rafael Francisco Alves em sua obra “Árbitro e Direito: 

o julgamento do mérito na arbitragem”, ao árbitro não compete, a princípio, se preocupar 

com a coerência do sistema jurídico. Ao contrário, seu papel é o de dar uma solução 

jurisdicional apenas ao conflito trazido pelas partes. Explica o autor que “[…] a missão 

do árbitro parece ser distinta daquela que incumbe ao juiz. É uma missão mais restrita, 

que não se preocupa necessariamente com a integridade da ordem jurídica, mas sim 
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primordialmente com as partes. Essa restrição faz sentido dentro do âmbito limitado de 

atuação do árbitro, o âmbito dos direitos disponíveis, campo contratual por excelência”.128 

Em razão desse viés privatista, o fechamento do sistema arbitral permite que os 

procedimentos arbitrais se desenvolvam de maneira isolada, isto é, os procedimentos 

arbitrais usualmente seguem seus próprios ritos, não se sujeitam a qualquer forma de 

recurso no mérito e tampouco se vinculam a decisões proferidas em outros 

procedimentos, sejam estes arbitrais ou estatais. É dizer que o sistema processual arbitral 

concebe cada procedimento arbitral como uma prestação jurisdicional isolada ou ao 

menos individualizada e menos suscetível a influências externas ao próprio litígio que se 

busca resolver.  

Este isolamento do processo arbitral, isto é, a concepção de que o procedimento 

arbitral tem como foco a resolução única e exclusiva daquela disputa em concreto e tem 

como objetivo a prestação de tutela jurisdicional apenas para aquelas partes específicas, 

pode ser evidenciada pela falta de mecanismos que permitam a interação entre diversos 

procedimentos e mesmo entre os sistemas processuais arbitral e judicial. Em outros 

termos, o isolamento do processo arbitral resulta na falta de mecanismos para instauração 

de demandas coletivas, na escassez de instrumentos efetivos que permitam a comunicação 

e a interação entre procedimentos distintos, bem como na inexistência de mecanismos de 

uniformização das decisões.  

Por sua vez, esse mesmo isolamento, e a consequente falta de mecanismos de 

interação entre procedimentos e de uniformização de decisões, culmina em um 

procedimento altamente individualizado, onde o Fenômeno Repeat Player pode ganhar 

ainda mais força.  

O isolamento do processo arbitral e a falta de instrumentos para uniformização e 

relação entre demandas contribui para o que a doutrina norte-americana denominou 

“individuation critique”. W. Mar Weidemaier, em seu artigo “Arbitration and the 

individuation critique”129, expõe os argumentos levantados pela doutrina norte-

 
128ALVES, Rafael Francisco. Árbitro e Direito: o julgamento do mérito na arbitragem. São Paulo: 

Almedina, 2018. p. 78. 
129WEIDEMAIER, W. Mark C. Arbitration and the Individuation critique. Arizona Law Review, v. 49, p. 

69-112, 2007. 
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americana, inspirada nas ideias de Marc Galanter, que defendem que o isolamento do 

procedimento arbitral contribui para a propagação do Fenômeno Repeat Player.  

Ainda que W. Mar Weidemaier se oponha ao reconhecimento da “individuation 

critique”, valemo-nos das premissas por ele levantadas e expostas nos itens que seguem, 

para concluir que a utilização da arbitragem pode constituir um mecanismo de propagação 

do Fenômeno Repeat Player, em razão da dificuldade de se estabelecer qualquer forma 

de interação entre os litigantes de processos distintos.130 

Na tentativa de sistematizar os impactos que o isolamento do sistema arbitral tem 

na manifestação do Fenômeno Repeat Player, sobretudo em razão da falta de mecanismos 

de interação e uniformização, dividiremos este capítulo em três tópicos. No primeiro, 

analisaremos a falta de mecanismos que permitam a instauração de arbitragens coletivas. 

Em seguida, analisaremos a falta de mecanismos de interação entre procedimentos 

distintos, sejam arbitrais ou estatais. Por fim, abordaremos a falta de mecanismos de 

uniformização das decisões na tentativa de esclarecermos se de fato este isolamento do 

processo arbitral contribui para a propagação do Fenômeno Repeat Player.  

 

3.2.2.1. A falta de instrumentos para instauração e condução de 

arbitragens coletivas 

 

Ao sistematizar os argumentos da doutrina da “individuation critique”, W. Mar. 

Weidemaier expõe que uma das formas de minimizar as vantagens auferidas pelos Repeat 

Players reside na congregação de demandas por parte dos One-Shotters em um único 

procedimento coletivizado. Especificamente quando tratando das relações de consumo na 

 
130Weidemaier é bastante claro e discorre que “[b]ut the lack of class actions is only the most obvious 

example of how arbitration might individuate disputes. Others include arbitrators’ failure to develop or 

follow precedent, issue written, reasoned awards, or award punitive damages, attorney’s fees, and 

injunctive relief. Such individuated arbitration proceedings might not permit the economies of scale needed 

to justify substantial litigation investments, specialized training, or efforts to develop a case inventory. 

Contingency-fee lawyers might decline cases destined for arbitration, and those who accepted such cases 

might be relatively unspecialized, poorly capitalized, and otherwise less effective than their repeat-player 

peers in the plaintiffs’ bar. Indeed, the individuation critique might retain its force even if we thought 

consumers and employees generally fared well in individual arbitrations. Without formal aggregation 

techniques like the class action, and without repeat-player lawyers, overall claiming rates might remain 

low, and certain claims—those requiring substantial investments and sophisticated lawyers—might not be 

brought at all”. Cf. WEIDEMAIER, W. Mark C. Arbitration and the Individuation critique. Arizona Law 

Review, v. 49, p. 69-112, 2007. p. 83. 
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realidade norte-americana, o autor aponta que “ainda que controversas, as class actions 

trazem inegáveis benefícios, permitindo que consumidores busquem a tutela de direitos 

de baixo valor econômico que não seriam perseguidos em ações individuais, além de 

encorajarem o desenvolvimento de associações de class action bem financiadas e 

atraentes”.131  

Tendo em vista a premissa elencada pelo autor, trataremos neste tópico da 

utilização de ferramentas de agregação de demandas em um único procedimento 

coletivizado, nomeadamente, abordaremos o tema das arbitragens coletivas. Para tanto, é 

necessário, em primeiro momento, definir o que constitui uma arbitragem coletiva para 

depois verificarmos se, de fato, a crítica da individualização e isolamento dos 

procedimentos arbitrais persiste. 

A primeira dificuldade ao tratarmos do tema da arbitragem coletiva reside na sua 

própria definição. Isto pois, não existe, em nosso ordenamento, uma previsão expressa 

que trate ou regule de procedimentos arbitrais coletivos. Inobstante, uma vez que a 

arbitragem é apenas um método de prestação de jurisdição diferente do método ordinário, 

isto é, o processo judicial, entendemos que a definição do conceito de arbitragem coletiva 

está diretamente associada ao conceito de ação coletiva. 

Em nosso ordenamento, entende-se como ação coletiva dois métodos de se 

provocar o exercício da jurisdição: a tutela de direitos coletivos e a tutela coletiva de 

direitos. De maneira bastante simplificada, consideramos que a tutela de direitos coletivos 

se traduz na proposição de uma ação que busca a satisfação de direitos difusos ou 

coletivos stricto sensu, ou seja, tutelam-se direitos que são indivisíveis e cujos sujeitos 

sejam indetermináveis e/ou indeterminados. Já na tutela coletiva de direitos, fala-se da 

tutela de direitos individuais homogêneos, ou seja, agrega-se em uma única demanda 

diversas pretensões individuais, portanto, divisíveis, de sujeitos determinados, mas que 

decorrem de um mesmo contexto fático, de tal forma que a tutela de todos os direitos 

subjetivos individuais em um único procedimento é factível132. Neste ponto, vale 

 
131Tradução livre: WEIDEMAIER, W. Mark C. Arbitration and the Individuation critique. Arizona Law 

Review, v. 49, p. 69-112, 2007. p. 79: “Although controversial, class actions have undeniable benefits, 

allowing consumers to assert low-value claims they could not bring as individuals and encouraging the 

development of a vibrant, well-financed class action bar”. 
132 Cf. ZAVASCKI, Teori Albino. Defesa De Direitos Coletivos e Defesa Coletiva de Direitos. Revista de 

Processo, v. 78, n. 1995, p. 32-49, jun. 1995. p. 33: “Com efeito, o Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor introduziu mecanismo especial para defesa coletiva dos chamados “direitos individuais 

homogêneos”, categoria de direitos não raro confundida com os direitos coletivos e difusos e por isso 
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mencionar apontamento do Ministro Teori Albino Zavascki quando explica que a 

possibilidade de se tutelar os direitos individuais homogêneos por meio de um único 

procedimento “tem sentido meramente instrumental, como estratégia para permitir sua 

mais efetiva tutela em juízo”.133 

A título exemplificativo, trazemos a definição de Carlos Alberto de Salles, o qual 

explica que:  

[n]o primeiro sentido de ações coletivas, se cuida daquelas ações previstas nos 

incisos I e II do parágrafo único, do artigo 81, do Código de Defesa do 

Consumidor, e respaldadas também por expressa menção no artigo 1º da Lei 

7.347/85 e no artigo 129, inciso III, da Constituição federal, intentadas para 

defesa daqueles direitos chamados difusos e coletivos, caracterizados pela 

indivisibilidade do objeto e pela variável grau de indeterminação dos sujeitos. 

No segundo, ações coletivas indicam aquelas modalidades, prevista no 

ordenamento jurídico, pelas quais é possível defender coletivamente direitos 

individuais, como é o caso das ações civis públicas intentadas para defesa dos 

chamados direitos individuais homogêneos, dos mandados de segurança 

coletivo para defesa de interesses dos integrantes dos partidos políticos, 

organizações sindicais, entidades de classe ou associação, e da ação em 

representação, prevista no inciso XXI, do artigo 5º, da Constituição Federal.134 

A transplantação desse instituto (i.e. a ação coletiva), para arbitragem implica 

reconhecer no procedimento arbitral a possibilidade de se tutelar coletivamente direitos 

individuais homogêneos ou de se tutelar direitos coletivos (sejam estes difusos ou 

coletivos stricto sensu). 

 
mesmo lançada com eles em vala comum, como se lhes fossem comuns e idênticos os instrumentos 

processuais de defesa em juízo. Porém, é preciso que não se confunda defesa de direitos coletivos (e difusos) 

com defesa coletiva de direitos (individuais). Direito coletivo é direito transindividual (= sem titular 

determinado) e indivisível. Pode ser difuso ou coletivo stricto sensu. Já os direitos individuais homogêneos 

são, na verdade, simplesmente direitos subjetivos individuais. A qualificação de homogêneos não desvirtua 

essa sua natureza, mas simplesmente os relaciona a outros direitos individuais assemelhados, permitindo a 

defesa coletiva de todos eles. “Coletivo”, na expressão “direito coletivo” é qualificativo de “direito” e por 

certo nada tem a ver com os meios de tutela. Já quando se fala em “defesa coletiva” o que se está 

qualificando é o modo de tutelar o direito, o instrumento de sua defesa”. 

PEREIRA, Cesar; QUINTÃO, Luisa. Entidades Representativas (Art. 5º, XXI, da CF) e Arbitragem 

coletiva no Brasil. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 47, n. 2015, p. 105-123, dez. 2015. 

p. 108: “Já os direitos individuais homogêneos fazem parte da categoria dos direitos subjetivos. O objeto 

desses direitos é divisível, apesar da pluralidade de titulares. Em geral, são de natureza disponível. O direito 

individual homogêneo é, portanto, individualmente titularizado por cada integrante de uma pluralidade de 

pessoas e apresenta aspectos que o tornam idêntico ao de cada um dos demais. Essa natureza permite que 

a tutela jurisdicional desses direitos ocorra por iniciativa de um (ou mais) de seus titulares. Não obstante, 

por motivos de natureza política, social e econômica ou de facilitação de acesso à Justiça, é legalmente 

permitido que o litígio relativo a esses direitos seja processado de maneira unitária. Ou seja, existe a 

possibilidade de ação individual, mas sem que seja afastado o procedimento especial da ação civil coletiva 

nas hipóteses previstas em lei”. 
133 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de 

direitos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 42.   
134 SALLES, Carlos Alberto de. Ações Coletivas: premissas para comparação com o sistema jurídico norte-

americano. In: SALLES, Carlos Alberto de; SILVA, Solange Teles da; NUSDEO, Ana Maria de Oliveira 

(org.). Processos Coletivos e Tutela Ambiental. Santos: Editora Universitária Leopoldianum, 2006. p. 22 
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Não nos compete, para fins deste trabalho, estudar a viabilidade da instauração de 

arbitragens coletivas que busquem a tutela de direitos coletivos. Ao tratarmos dos direitos 

coletivos (transindividuais ou coletivos stricto sensu), em razão da indivisibilidade do 

direito e da indeterminação dos sujeitos, não é possível verificar uma dicotomia entre 

Repeat Players e One-Shotters. As diferenças entre essas duas classes de litigantes são 

mais perceptíveis quando falamos de direitos individuais homogêneos, pois é possível 

individualizar e determinar tanto os direitos quanto os sujeitos, aplicando assim as 

qualificações elencadas por Marc Galanter.  

Feito este recorte metodológico, consideramos que não há dúvidas de que a tutela 

coletiva de direitos individuais pode ser benéfica a fim de equalizar as posições entre 

Repeat Players e One-Shotters. A solução ao problema do Fenômeno Repeat Player por 

via da coletivização das demandas parece ser intuitiva se analisadas as vantagens 

auferidas pelos Repeat Players (conforme identificadas por Marc Galanter no pressuposto 

teórico deste trabalho). Ao agregar diversas pretensões em um único procedimento 

coletivizado, passam os One-Shotters a se beneficiar de vantagens, tais quais, o ganho em 

economia de escala e poder de barganha, de outra forma aferidas apenas pelos Repeat 

Players. Os One-Shotters também se tornam mais atrativos e mais bem providos para 

contratar advogados mais qualificados, o que por sua vez traz impactos diretos não só na 

qualidade jurídica de suas teses, mas também na capacidade de estabelecer 

relacionamentos informais com as instituições e seus agentes, minimizando, também, o 

impacto que a complexidade do corpo normativo representa. Da mesma forma, a 

congregação de demandas, permite que os próprios advogados criem um repertório de 

estratégias, documentos, provas e decisões que compõe uma “memória institucional” que, 

de outra forma, seria detida apenas pelo Repeat Player.135 

 
135Weidemaier expõe que a agregação de demandas, seja por meios formais, seja por meios informais, 

permite que as posições processuais entre One-Shotters e Repeat Players sejam de certa forma equalizadas. 

Cf. WEIDEMAIER, W. Mark C. Arbitration and the Individuation critique. Arizona Law Review, v. 49, 

p. 69-112, 2007. p. 75: “For my purposes, the most noteworthy aspect of this restructuring is the extent to 

which modern plaintiffs’ firms, like other repeat players, aggregate claims. This happens in formal and 

informal ways. Formal methods include judicial mechanisms for combining multiple claims in a singles 

judicial proceeding, such as a joinder, class actions, intervention, and consolidation. Where feasible, these 

mechanisms allow lawyers more effectively to coordinate and finance large-scale litigation. Firms that 

undertake such litigation are of necessity specialized well-financed repeat-players”. Segue o autor ao 

discorrer acerca do papel que os advogados representam nessa equação e como a congregação de demandas 

afeta a atuação dos próprios advogados. Cf. Idem, p. 76: “The law governing lawyers has gradually changed 

to make it easier for lawyers to market themselves and to share fees in exchange for client referrals. As a 

result, the firm likely participates in a vibrant referral network in which lawyers routinely refer potential 

clients to firms with the expertise and resources necessary to litigate the case effectively. Through 
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Diversos autores exemplificam como a agregação de demandas individuais em 

um único procedimento coletivo pode contribuir para mitigar as diferenças entre Repeat 

Players e One-Shotters, inclusive no âmbito da arbitragem. A título exemplificativo, José 

Miguel Júdice discorre que ao se permitir a congregação de diversas pretensões similares 

em um único procedimento promove-se maior acesso à justiça bem como contribui-se 

para uma administração mais eficiente do processo.136  

Maximin de Fontmichel também traz conclusões similares ao tratar 

especificamente de arbitragens coletivas. O autor aponta que a aglutinação em único 

procedimento de diversas pretensões similares permite que demandas de valor menos 

significativo, que outrora não seriam perseguidas em razão de uma análise de custo-

benefício, passam a ser possíveis. Especificamente, o autor aponta que no âmbito da 

arbitragem, o custo de um procedimento arbitral individual poderá dissuadir a parte de 

perseguir seus direitos, de tal forma que a coletivização dos procedimentos arbitrais passa 

a ser um importante instrumento para garantir acesso à justiça. 137  

Na realidade brasileira, também já foi reconhecido pela doutrina que o 

instrumento da coletivização dos procedimentos arbitrais pode ser um importante 

mecanismo de viabilização da proposição de demandas por One-Shotters, justamente por 

se ter em vista, como veremos especificamente mais adiante, que a instauração de um 

procedimento arbitral pressupõe o pagamento dos honorários e das custas atreladas à 

administração do procedimento arbitral, o que pode servir de gargalo para a instauração 

 
marketing and referrals, the firm generates an inventory of unrelated cases in its area of specialty. This 

inventory justifies investment in specialized training and generates economies of scale, perhaps allowing 

the firm profitably to represent even clients with relatively low-value claims”. 
136JÚDICE, José Miguel. Arbitragem coletiva na Europa: o modelo europeu parece ser o melhor 

método. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 51, n. 2016, p. 279-294, dez. 2016. p. 280: “By 

allowing “many similar legal claims to be bundled into a single court action”, collective redress promotes 

greater access to justice (particularly in cases where the individual damage is low and potential claimants 

would not consider it would be worth pursuing an individual claim) and contributes to the efficient 

administration of justice (following reasons of procedural economy).” 
137 FONTMICHEL, Maximin de. Action de Groupe et Arbitrage International. Revista de Arbitragem e 

Mediação, São Paulo, v. 48, n. 2016, p. 211-227, mar. 2016. p. 214: “L'arbitrage collectif peut d'abord 

ouvrer, à l'instar des autres types d'action collective, en faveur de la protection de la partie vulnérable, en 

garantissant l'accès à un forum lorsque les parties ont souffert des dommages minimes. De fait, en l'état 

actuel du droit français, l'action individuelle devant l'instance arbitrale peut se révéler préjudiciable pour 

la partie faible. En effet, dans de nombreux cas, le coût d'une action individuelle dissuaderait la partie 

réputée faible d'agir puisqu'il peut excéder le montant susceptible d'être recouvré. La collectivisation du 

recours dans l'arbitrage se présente alors comme un moyen de favoriser l'accès à la justice arbitrale en 

permettant à des individus liés par une convention d'arbitrage de se regrouper afin d'accroître leur chance 

d'obtenir réparation pour le dommage subi, mais aussi de défendre des prétentions dont le faible montant 

rendrait l'action individuelle inappropriée”. 
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de procedimentos individuais. Nesse sentido, ao tratar das arbitragens no âmbito do 

direito societário, Viviane Muller Prado e Antonio Deccache apontam que 

[...] os eventuais danos individualmente sofridos podem representar valores 

bastante inferiores aos custos do procedimento arbitral. Se a busca pela 

indenização se der de forma isolada, a arbitragem revela-se como instrumento 

juridicamente possível, mas pouco provável de existir. Seguindo este 

raciocínio, a via arbitral representa opção para os investidores com alto 

percentual de participação no capital social ou grande volume de negociação 

em determinado período. Certamente não o é para pequenos investidores. 

Os custos de litigar por arbitragem, portanto, podem representar um gargalo 

para o acesso à justiça privada de determinados investidores. Uma 

consequência disso é a proteção seletiva de investidores que pode acabar por 

inviabilizar os pleitos de ressarcimento dos prejuízos por pequenos acionistas. 

Este problema pode ser superado se forem melhor compreendidas as vias 

coletivas de litigância em arbitragem. Aqui está o objeto do presente estudo.138 

Parece-nos, portanto, inquestionável, que a instauração de um procedimento 

arbitral coletivo seja uma importante ferramenta na tentativa de equalizar as posições 

entre Repeat Players e One-Shotters, mitigando o Fenômeno Repeat Player. Cumpre-nos, 

portanto, verificar se esse tipo de demanda coletivizada pode ser efetivamente empregada, 

tendo em vista o fechamento do sistema processual arbitral e o seu possível isolamento.  

A problemática enfrentada, e de certa forma rebatida por W. Mar. Weidemaier, 

reside no fato de que o procedimento arbitral, em razão de seu isolamento enquanto 

sistema autônomo, impede, ou ao menos dificulta, a implementação de mecanismos de 

congregação de demandas. W. Mar. Weidemaier explica que 

[a] crítica da individualização vê a arbitragem como uma das diversas 

ferramentas que requeridos Repeat Players usam para combater a influência 

crescente das associações de requerentes. Em termos gerais, a crítica pontua 

que as entidades estruturarão o processo arbitral de forma a forçar os 

consumidores e empregados a participar de procedimentos individualizados, e 

que os prestadores de serviços de ADR, no seu desejo de atrair procedimentos 

arbitrais, adotarão regras procedimentais que produzem efeitos similares.139 

Em outros termos, na realidade norte-americana, defende-se que a escolha por 

resolver seus litígios na via arbitral é feita, em determinados casos, justamente com o 

intuito de ver manifestado o Fenômeno Repeat Player. Uma vez que no sistema 

 
138 DECCACHE, Antonio; PRADO, Viviane Muller. Arbitragem Coletiva e Companhias Abertas. Revista 

de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 52, n. 2017, p. 99-122, mar. 2017. p.101.  
139Tradução livre: WEIDEMAIER, W. Mark C. Arbitration and the Individuation critique. Arizona Law 

Review, v. 49, p. 69-112, 2007. p. 81: “The individuation critique sees arbitration as one of a number of 

tools repeat-player defendants use to combat the increased influence of the plaintiffs’ bar. In general terms, 

the critique posits that businesses will structure the arbitration process in ways that force consumers and 

employees into individuated proceedings, and that ADR providers, in their desire to attract arbitration 

business, will adopt rules that have a similar effect”. 
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processual arbitral não existem mecanismos aptos a instrumentalizar a agregação de 

diversas demandas em um único procedimento, Repeat Players direcionam a resolução 

de suas disputas para esse sistema para se beneficiarem dessa condução individualizada 

de cada caso. 

A despeito da crítica reiterada pela doutrina norte-americana, não podemos deixar 

de reconhecer que o desenvolvimento da doutrina da class arbitration possui mais força 

e respaldo nos Estados Unidos da América do que em diversas outras jurisdições, 

inclusive a brasileira. Como explica António Pedro Pinto Monteiro “ [...] não obstante o 

forte crescimento que a class arbitration conheceu a partir do citado acórdão, a verdade 

é que esta continua a ser vista como um fenómeno essencialmente americano, tendo 

havido, até ao momento, poucos efeitos além-fronteiras” o autor ainda reconhece que 

“mesmo nos EUA o tema da class arbitration continua a ser muito controverso, com a 

jurisprudência americana a registar um percurso acidentado, marcado por avanços e 

(sobretudo) recuos”. 140 

Especificamente no que concerne à nossa realidade pátria, concluímos que de fato 

o sistema processual arbitral carece de mecanismos que permitam a instauração e 

condução de arbitragens coletivas, refletindo a concepção individualizada que se tem do 

sistema arbitral. 

O tema das arbitragens coletivas vem sendo tratado por diversos estudiosos que 

buscam demonstrar a viabilidade do instituto para solucionar as mais diversas questões, 

contudo, enaltecendo a insuficiência das regras atuais para que se instrumentalizem tais 

procedimentos arbitrais coletivos. 

A título exemplificativo podemos citar a obra “Arbitragens coletivas no Brasil” 

de Romulo Greff Mariani141, na qual o autor expõe a viabilidade jurídica da utilização da 

arbitragem coletiva diante de nosso aparato legislativo. Especificamente, o autor pondera 

que o sistema processual arbitral permite que sejam instauradas arbitragens que versem 

sobre a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos. Ou seja, nosso ordenamento 

 
140 MONTEIRO, António Pedro Pinto. A pluralidade de partes na arbitragem: os principais equívocos que 

ainda subsistem. Revista de Arbitragem e Mediação, v. 58, n. 2018, p. 311-335, jul. 2018. p.332. 
141MARIANI, Rômulo Greff. Arbitragens coletivas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2015. (Coleção Atlas de 

Arbitragem). 
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jurídico permite que direitos subjetivos individuais, ligados por uma relação de simples 

afinidade, sejam resolvidos em um único procedimento arbitral.142 

No mesmo sentido, César Pereira e Luisa Quintão, também apontam que não há 

dúvidas de que o procedimento arbitral possa ser a via jurisdicional escolhida para 

resolução da tutela coletiva de direitos individuais homogêneos. Leia-se: 

Diferentemente do que ocorre, portanto, com a tutela de direitos coletivos, que 

só é possível pela via coletiva, tutelar direitos individuais homogêneos 

mediante um procedimento arbitral coletivo, em sentido amplo, isto é, pela 

representação processual, é explorar um simples favor da lei. Esta confere a 

possibilidade de tutela desses direitos pela via individual, o que permite sua 

discussão em jurisdição arbitral. Nesse sentido, mesmo o tratamento coletivo 

não altera a essência dos direitos individuais homogêneos, que permanecem 

individuais.143 

Mais recorrente é a referência ao procedimento arbitral coletivo no âmbito das 

arbitragens societárias. A utilização constante e reiterada da arbitragem para resolução de 

litígios societários144 que, por sua vez, recorrentemente envolvem interesses de diversos 

agentes pulverizados, especificamente o dos acionistas minoritários, resulta na 

necessidade de formulação de propostas que abarquem as nuances desse tipo de 

procedimento. Não por outra razão, muitos estudiosos do tema publicaram trabalhos que 

buscam fomentar o debate no intuito de viabilizar o procedimento arbitral coletivo, ao 

menos no âmbito da arbitragem societária nacional. 

 
142 Cf. MARIANI, Rômulo Greff. Arbitragens coletivas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2015. (Coleção Atlas 

de Arbitragem). p. 54. 
143 PEREIRA, Cesar; QUINTÃO, Luisa. Entidades Representativas (Art. 5º, XXI, da CF) e Arbitragem 

coletiva no Brasil. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 47, n. 2015, p. 105-123, dez. 2015. 

p. 111. 
144Conforme explica Eleonora Coelho, consolidou-se no Brasil a utilização da arbitragem para a resolução 

de conflitos societários, sobretudo em razão das inovações legislativas que culminaram não só na 

positivação da possibilidade de utilização do instituto, como ainda na obrigatoriedade da opção pela 

arbitragem no âmbito do Novo Mercado como uma técnica de governança corporativa. “Nas últimas duas 

décadas nota-se a consagração da arbitragem como meio de solução de conflitos societários em companhias 

abertas no Brasil. Tal fenômeno pode ser atribuído à solidificação de um contexto geral favorável ao 

instituto da arbitragem em nosso país, mas especialmente a três fatores: a criação dos segmentos Novo 

Mercado e Nível 2 no final do ano 2000, os quais previam obrigatoriedade de inserção de cláusulas 

compromissórias nos estatutos sociais das companhias neles listas; a inclusão do art. 109, §3º, na Lei 

6.404/76 (‘Lei das SA’) em outubro de 2001, o qual permitiu o estabelecimento de cláusulas 

compromissórias estatutárias para dirimir conflitos entre acionistas e a companhia ou entre os acionistas 

controladores e os acionistas minoritários; e, posteriormente, a inclusão do art. 136-A na Lei das SA, 

quando da reforma da Lei nº 9.307/96 (‘Lei Brasileira de Arbitragem’) em 2015 ” Cf. COELHO, Eleonora. 

A necessidade de criação de regulamentos adaptados para arbitragens coletivas no Mercado de Capitais. 

In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti. Processo Societário - Volume III. São 

Paulo: Quartier Latin, 2018. p. 115 
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Arnoldo Wald no artigo “A arbitragem de classe no direito societário”145 traz à 

tona a discussão acerca do cabimento do processo arbitral coletivo. Como aponta o ilustre 

professor a “questão a ser discutida, mais a respeito da class action do que da submissão 

do caso à arbitragem, é o próprio cabimento desse procedimento específico que se 

enquadra na ação civil pública, mas não se confunde com ela”146. Após analisar a questão 

relativa ao consentimento dos acionistas minoritários com a cláusula compromissória, 

conclui o autor que “no Brasil, parece que seria um meio efetivo e relativamente rápido 

de resolver os litígios societários, que pela sua natureza, não podem durar muito tempo e 

nos quais as companhias estariam protegidas pela confidencialidade”.147  

Já Eleonora Coelho, em seu artigo “A necessidade de criação de regulamentos 

adaptados para arbitragens coletivas no mercado de capitais” faz um cotejo do que há de 

mais recente na prática internacional, buscando tratar das diversas particularidades que o 

procedimento arbitral coletivo enseja para seus agentes148. Isto pois, conforme aponta a 

autora,  

[...] os litígios relacionados a tais companhias normalmente envolvem 

múltiplas partes e tratam de direitos de caráter coletivo, eis que derivam de um 

mesmo vínculo jurídico, cujas questões muitas vezes afetam todo o conjunto 

de sócios e administradores da companhia e não apenas e eventualmente as 

partes da arbitragem.149 

O reconhecimento de que tais litígios envolvem, muitas vezes, interesses coletivos 

e que não se restringem às partes litigantes leva à necessidade de repensar o procedimento 

arbitral usualmente utilizado. Isto pois “arbitragem tem caráter precipuamente privado e 

contratual e não foi originalmente estruturada, do ponto de vista procedimental, para 

 
145WALD, Arnoldo. A arbitragem de classe no direito societário. In: CARMONA, Carlos Alberto; LEMES, 

Selma Ferreira; MARTINS, Pedro Batista (Org.). 20 anos da lei de arbitragem: homenagem a Petrônio 

R. Muniz. São Paulo: Atlas, 2017. p. 847-870. 
146WALD, Arnoldo. A arbitragem de classe no direito societário. In: CARMONA, Carlos Alberto; LEMES, 

Selma Ferreira; MARTINS, Pedro Batista (Org.). 20 anos da lei de arbitragem: homenagem a Petrônio 

R. Muniz. São Paulo: Atlas, 2017. p. 863. 
147WALD, Arnoldo. A arbitragem de classe no direito societário. In: CARMONA, Carlos Alberto; LEMES, 

Selma Ferreira; MARTINS, Pedro Batista (Org.). 20 anos da lei de arbitragem: homenagem a Petrônio 

R. Muniz. São Paulo: Atlas, 2017. p. 865. 
148COELHO, Eleonora. A necessidade de criação de regulamentos adaptados para arbitragens coletivas no 

Mercado de Capitais. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti. Processo Societário 

- Volume III. São Paulo: Quartier Latin, 2018. p. 115-145 
149COELHO, Eleonora. A necessidade de criação de regulamentos adaptados para arbitragens coletivas no 

Mercado de Capitais. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti. Processo Societário 

- Volume III. São Paulo: Quartier Latin, 2018. p. 117.  
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demandas coletivas de grande magnitude e que envolvam interesses que extrapolem a 

esfera individual de um ou outro sócio”.150  

A grande maioria destes trabalhos busca demonstrar a viabilidade do 

procedimento coletivo na esfera arbitral, trazendo inúmeras propostas para adequar os 

instrumentos já utilizados a essa realidade plúrima. Para nós, no entanto, o foco é outro. 

Não é o escopo deste trabalho propor uma alternativa para que sejam efetivas as 

arbitragens coletivas, tampouco nos compete demonstrar a possibilidade teórica da 

utilização do procedimento coletivo no âmbito das arbitragens. Pelo contrário, buscamos, 

neste tópico, demonstrar que o isolamento do procedimento arbitral, e a correlata falta de 

mecanismos que permitam, concretamente, a instrução coletiva de um procedimento 

arbitral, podem ser analisados sob uma perspectiva diferente, principalmente no que diz 

respeito ao equilíbrio das posições processuais. 

O intenso debate que se tem na doutrina nacional, sobretudo no que diz respeito 

às arbitragens coletivas em âmbito societário, é sintomático da falta de mecanismos que 

possam, concretamente, instrumentalizar o ajuizamento de arbitragens coletivas a 

despeito de estas serem uma alternativa juridicamente possível. Em outros termos, a 

recente preocupação em se demonstrar o cabimento do processo arbitral coletivo, bem 

como o constante alerta acerca da necessidade de se conceber mecanismos 

procedimentais capazes de instrumentalizar a proposição e a condução da arbitragem 

coletiva, demonstram que hoje a arbitragem ainda é um processo altamente 

individualizado onde a agregação de interesses individuais em um único procedimento 

ainda é bastante desafiadora.  

A falta de instrumentos aptos a garantir uma participação coletiva efetiva não é 

um vício apenas do processo arbitral. Pelo contrário, a doutrina questiona a falta de tais 

mecanismos inclusive no âmbito do processo civil nacional. Em seu texto “Morte e Vida 

da Conversão da Ação Individual em Coletiva”, Susana Henriques da Costa demonstra 

que o Código de Processo Civil, promulgado em 2015, falhou em não trazer novos 

instrumentos aptos a lidar com a sociedade moderna onde os conflitos extrapolam os 

 
150COELHO, Eleonora. A necessidade de criação de regulamentos adaptados para arbitragens coletivas no 

Mercado de Capitais. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti. Processo Societário 

- Volume III. São Paulo: Quartier Latin, 2018. p. 117. 
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interesses individuais e privatistas dos litigantes151. Conforme explica a autora “[...] 

durante o século XX, a sociedade se transformou, com a multiplicação das trocas, dos 

produtos, dos conflitos. Surgiu a sociedade de massas e alguns conflitos perderam seu 

caráter individual e passaram a ter dimensão coletiva”.152  

Na arbitragem, o fenômeno da coletivização é menos aparente, e a necessidade do 

desenvolvimento de técnicas procedimentais que permitam a atuação conjunta em 

procedimentos se mostra menos premente do que na esfera judicial. E isso por uma 

simples razão, a arbitragem é, por essência, um método jurisdicional privado no qual são 

menos significantes os fatores de interesse público e coletivo. Contudo, isso não implica 

dizer que a arbitragem não sofra as influências dessa sociedade contemporânea na qual 

os conflitos ganham proporções massificadas e que extrapolam as pretensões individuais 

e que procedimentos coletivos possam ser uma alternativa adequada para equalizar 

posições processuais desniveladas. 

Sobretudo quando analisada a questão sob a perspectiva nacional, onde não se tem 

conhecimento de um regramento procedimental que permita a agregação de demandas 

em um procedimento arbitral coletivizado, nos parece dedutivo que a opção pela 

arbitragem dificulta a agregação de demandas de diversos One-Shotters. Especificamente 

comentando o caso da inclusão da cláusula compromissória no âmbito do direito 

societário, Patrick Brosselin critica a opção pela via arbitral justamente em razão da 

dificuldade verificada na instrumentalização de um procedimento coletivo.  

Mas no caso específico das companhias abertas, uma vez que a interpretação 

de seu Regulamento revela que, da instauração de um procedimento arbitral, o 

ingresso de interessados depende de anuência daqueles que já figuram como 

partes do procedimento, a formação de litisconsórcio facultativo unitário, no 

caso de companhias que detenham base acionária pulverizada, é de dificílima 

realização, senão impossível, e a própria conexão de procedimentos deve 

anteceder à constituição do tribunal arbitral, a fim de se possibilitar o exercício 

do direito elementar da impugnação de árbitros, dentre outras hipóteses que 

não se pretende exaurir, são situações que fazem cair por terra o argumento da 

 
151Aponta a autora que “As regras desenhadas pelo novo Código permanecem, na sua maioria, próprias de 

um modelo procedimental reflexo de um Estado liberal privatista, num momento em que as demandas 

trazidas para a análise do Judiciário buscam definir questões que vão muito além das meramente 

comutativas. O novo Código, nesse sentido, perdeu a chance de criar um novo modelo de processo civil 

que levasse em conta os conflitos sociais característicos de uma sociedade plural e cheia de antagonismo 

necessitam de um instrumento mais adequado que o traçado há séculos atrás para resolver as demandas de 

caio x Tício” Cf. COSTA, Susana Henriques. Morte e Vida da Conversão da Ação Individual em Coletiva. 

In: Vários autores. O Novo Código de Processo Civil: questões controvertidas. São Paulo: Atlas, 2015. p. 

421-422. 
152COSTA, Susana Henriques. Morte e Vida da Conversão da Ação Individual em Coletiva. In: Vários 

autores. O Novo Código de Processo Civil: questões controvertidas. São Paulo: Atlas, 2015. p. 422. 
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segurança jurídica, justificadora da obrigatoriedade da cláusula arbitral 

estatutária.153 

De forma geral, como expõe W. Mar. Weidemaier, ainda que entenda que a 

individuation critique seja exacerbada e pouco fundamentada em dados empíricos, não 

se pode retirar de vista que uma das formas de diminuir o Fenômeno Repeat Player resida 

na aglutinação de demandas e na maior interação entre procedimentos arbitrais, 

expedientes com os quais as instituições arbitrais estão pouco adaptadas.  

[n]ão obstante, se a agregação, por meio de métodos formais e informais, é 

essencial para criar um ambiente nivelado na arbitragem, provedores de 

serviços de ADR não fazem, ainda, o suficiente para facilitar esse processo. 

Para consumidores individuais, por exemplo, o “devido processo arbitral” 

significa, em primeiro lugar, ter um julgador neutro, procedimentos de 

discovery limitados e procedimentos instrutórios simplificados. Esses 

procedimentos podem ser incompatíveis com casos que demandem extensivos 

procedimentos de discovery ou que ensejem discussões complexas. Além do 

mais, elaboradores de normas não estabelecem condições sob as quais decisões 

arbitrais tenham efeito de precedente. Esse silêncio é consistente com a visão 

de que a arbitragem não é “rule-based” e nem “rule-communicating”. Isto é, 

árbitros não precisam aplicar de forma consistente a mesma norma a casos 

similares, tampouco devem eles comunicar suas interpretações a terceiros de 

forma que se influencie o comportamento futuro.154 

Ao final, tomando em consideração a falta de mecanismos para instrumentalizar 

processos arbitrais coletivos, podemos concluir que a “individuation critique”, isto é, o 

isolamento do processo arbitral, realmente pode contribuir para a manifestação do 

Fenômeno Repeat Player.  

Ressalvamos, no entanto, que não necessariamente a utilização da arbitragem 

pelos Repeat Players tenha como objetivo justamente se aproveitar desse isolamento. 

Como aponta W. Mar. Weidemaier não existem indícios empíricos que Repeat Players 

escolham a via arbitral para impedir ou minimizar a capacidade dos One-Shotters de 

agregarem demandas e, por consequência, reduzirem o Fenômeno Repeat Player155. Pelo 

 
153 BROSSELIN, Patrick Kaiser. A eficácia da cláusula compromissória inserida no estatuto social perante 

quem com esta expressamente não assinta. Revista de Direito Privado, São Paulo, v. 78, n. 2017, p. 191-

216, jun. 2017. Consultado pela Revista dos Tribunais online, sem paginação. 
154 Tradução livre: WEIDEMAIER, W. Mark C. Arbitration and the Individuation critique. Arizona Law 

Review, v. 49, p. 69-112, 2007, p. 91: “Nevertheless, if aggregation by formal or informal methods is 

essential to create a level playing field in arbitration, ADR providers do not yet do enough to facilitate this 

process. For individual consumers, for example, arbitral “due process” primarily means a neutral 

decision-maker, limited discovery, and a simplified hearing process. These procedures may be 

incompatible with cases requiring significant discovery or raising complex issues. Moreover, provider 

rules do not establish conditions under which an arbitrator’s decision may be given precedential effect. 

This silence is consistent with the view that arbitration is neither “rule-based” nor “rule-communicating.” 

That is, arbitrators need not apply consistent rules in similar cases, nor do they necessarily communicate 

rules to third parties in ways that influence future behavior”. 
155O autor conclui que “[w]hile further study may reveal the critique to be an apt description of arbitration 

contracts in certain industries—the consumer finance industry is an example —the existing evidence 
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contrário, a opção pela arbitragem, um método notadamente mais flexível, permite que 

sejam desenhados e concebidos mecanismos procedimentais mais adequados para 

resguardar os direitos e interesses dos One-Shotters. Nesse sentido, o próprio autor elenca 

diversos exemplos, tais como os protocolos para arbitragens trabalhistas e consumeristas 

da American Arbitration Association (AAA)156 que possibilitam à instituição recusar-se 

a administrar procedimentos arbitrais com cláusulas compromissórias leoninas, inclusive 

aquelas que, premeditadamente, excluem a possibilidade de instauração de arbitragens 

coletivas. 

Não nos compete adentrar nas razões pelas quais Repeat Players optam pela via 

arbitral. Tampouco nos cabe apontar quais os possíveis instrumentos para minimizar o 

Fenômeno Repeat Player. Assim, ainda que de grande valia, as conclusões de W. Mar. 

Weidemaier não nos socorrem para fins deste trabalho. Para nossos objetivos, basta o 

reconhecimento do autor de que a escolha por esta via jurisdicional privada resulta na 

condução de um procedimento mais individualizado e, de certa forma, isolado, com 

poucos mecanismos aptos a permitir a agregação de demandas, o que pode levar, mas não 

necessariamente leva, à manifestação do Fenômeno Repeat Player. 

Ainda que diversas ponderações feitas pelo autor sejam verídicas, não podemos 

deixar de concluir que existe, no sistema arbitral, um isolamento capaz de dificultar a 

atuação dos One-Shotters. Mesmo que a escolha pela via arbitral não seja feita pelo 

 
suggests that the critique may be somewhat overbroad. There are other reasons why businesses might 

prefer arbitration to litigation, and it is not obvious that most agreements will contain individuating terms. 

Furthermore, as I discuss below, even when an agreement does contain such terms, their impact may be 

limited. To understand why, we need to examine the institutional context in which many arbitrations occur.” 

Cf. WEIDEMAIER, W. Mark C. Arbitration and the Individuation critique. Arizona Law Review, v. 49, 

p. 69-112, 2007. p. 86. 
156Cf. WEIDEMAIER, W. Mark C. Arbitration and the Individuation critique. Arizona Law Review, v. 

49, p. 69-112, 2007. p. 87-88: “For example, the AAA and other providers have adopted “due process” 

protocols applicable to consumer and employment cases. These protocols set minimum standards of 

procedural fairness for arbitrations and have been endorsed by a variety of organizations with an interest 

in consumer and employment relationships. For illustrative purposes, I will focus primarily on the AAA’s  

Consumer and Employment protocols, along with its arbitration rules, in the following discussion. Readers 

should bear in mind that if an arbitration agreement does not substantially and materially comply with the 

governing protocol, the AAA may decline to administer the arbitration unless the business waives the 

offending term or revises its agreement to eliminate the term. Other ADR providers have adopted similar 

rules, though not all are equally favorable from the perspective of consumer advocates.  

These rules already limit the ability of businesses to impose certain one-sided arbitration terms. For 

example, provider rules typically limit the up-front costs of arbitration and may also protect consumers 

and employees from contract terms requiring them to travel great distances to attend an arbitration 

hearing. Other rules address more directly some of the potentially individuating aspects of the arbitration 

process”. 
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Repeat Player com o único intuito de propagar o Fenômeno Repeat Player, essa pode ser 

uma das muitas consequências intrínsecas a essa opção. 

 

3.2.2.2. A falta de mecanismos de interação entre procedimentos conexos 

 

Demonstramos no item anterior que o fechamento do sistema arbitral com a 

consequente individualização dos procedimentos, verificada em razão da falta de 

mecanismos aptos a instrumentalizar a proposição de demandas coletivas, pode contribuir 

para a manifestação do Fenômeno Repeat Player. Neste ponto, buscaremos demonstrar 

que a individualização dos procedimentos arbitrais também pode ser verificada em razão 

das poucas hipóteses de interações entre procedimentos distintos. Nosso objetivo neste 

ponto é tratar do fenômeno da conexão entre procedimentos, demonstrando que o sistema 

processual arbitral prevê poucos mecanismos que buscam atribuir qualquer efeito à 

verificação da conexão entre procedimentos diferentes, notadamente, a dificuldade de se 

operar a reunião de procedimentos, o que, como demonstraremos, também pode 

contribuir para a manifestação do Fenômeno Repeat Player. 

A premissa deste tópico, portanto, reside na definição do conceito de conexão 

entre procedimentos. Sem ter qualquer pretensão de esgotar o tema, sobretudo em razão 

da riqueza da doutrina processual especializada que já se debruçou sobre o assunto, 

cumpre-nos apenas ressaltar que, de acordo com o artigo 55, caput, do Código de Processo 

Civil, a conexão entre procedimentos é fenômeno que se verifica em razão da identidade 

entre pelo menos os pedidos ou as causas de pedir.157 

Ana Clara Viola, em sua dissertação de mestrado “Conexão e Arbitragem” 

sintetiza o fenômeno da conexão na arbitragem da seguinte forma:  

O ponto de partida para se verificar a existência da conexão é a identificação 

das demandas, definidas por seus elementos, seguido pela averiguação da 

semelhança entre algum de seus elementos objetivos e do risco de decisões 

contraditórias. Descarta-se a análise das partes em princípio, por não figurar 

como motivo capaz de caracterizar a conexão, com a ressalva de que o 

elemento subjetivo tem grande importância para a escolha da providência 

adequada a ser determinada com a superveniência de conexão no caso 

concreto.  

 
157 Código de Processo Civil. Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum 

o pedido ou a causa de pedir. 
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A semelhança entre os pedidos ou a causa de pedir indica a conexão. No 

entanto, a análise da relação entre as demandas deve sempre levar em 

consideração que o principal problema em questão é o risco de julgados 

desarmônicos, acompanhado das demais dificuldades decorrentes ou 

relacionadas.158 

Em razão de sua natureza jurisdicional, ou seja, por se tratar de um método de 

resolução de disputas (disputas estas que são identificadas em razão dos mesmos 

elementos parte, causa de pedir e pedido), é perfeitamente possível aplicar à arbitragem 

o conceito da conexão.  

Identificada a conexão entre procedimentos distintos, o que nos cabe analisar é se 

o sistema processual arbitral prevê mecanismos aptos a tratar dos procedimentos conexos 

de forma coerente. Conforme aponta a doutrina, a constatação de que dois procedimentos 

são conexos leva à conclusão de que, em prol da integridade do sistema jurídico e da 

utilização eficiente dos recursos, tais procedimentos devem ser tratados com coerência. 

Nesse sentido, novamente sem ter qualquer pretensão de esgotar o tema, o 

mecanismo que busca garantir essa coerência e eficiência no tratamento de demandas 

distintas, porém conexas, é o instrumento da reunião, ou consolidação, dos 

procedimentos.  

A reunião de procedimentos consiste, segundo  Ana Clara Viola, no 

processamento de duas ou mais demandas em um único procedimento e no consequente 

julgamento das causas por meio de uma única sentença. 

No processo civil, a reunião traduz-se pelo apensamento dos autos para 

processamento e julgamento concomitante, em uma única sentença, pelo juiz 

prevento, que terá sua competência prorrogada para decidir as causas conexas. 

Na arbitragem, ela implica a condução e o julgamento das causas pelo mesmo 

tribunal arbitral que já tiver sido constituído ou que será nomeado já no âmbito 

do procedimento reunido. O seu processamento incide na verdadeira 

cumulação de demandas em um mesmo procedimento. Assim, diferencia-se a 

reunião da “reunião de fato” (de facto consolidation), sendo que esta importa 

apenas no julgamento dos procedimentos pelo mesmo tribunal arbitral e resulta 

em sentenças distintas.159   

Como aponta Ana Clara Viola, a reunião dos procedimentos é o remédio aplicado 

automaticamente quando se constata a conexão entre procedimentos, seja no âmbito do 

sistema processual judicial, seja no âmbito do sistema processual arbitral. 

 
158 LADEIRA, Ana Clara Viola; CARMONA, Carlos Alberto. Conexão na arbitragem. 

2016.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. p. 45. 
159 LADEIRA, Ana Clara Viola; CARMONA, Carlos Alberto. Conexão na arbitragem. 

2016.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. p. 83. 
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Associa-se a conexão de demandas (causa) à reunião de processos 

(providência/consequência) de forma automática no processo civil. Não é 

diferente na arbitragem. A reunião de procedimentos arbitrais é a solução 

encontrada em todos os regulamentos de arbitragem analisados que se 

propõem a regular as consequências da conexão, além de ser abordada pela 

maioria dos autores que se dedicam ao tema.160 

Com a reunião de procedimentos mitiga-se o risco de serem proferidas decisões 

conflitantes sobre causas de pedir e pedidos semelhantes, assim como também se 

concentra, em um único procedimento, todos os custos e recursos a serem empregados na 

solução das disputas conexas. Ainda nos dizeres de Ana Clara Viola, a reunião dos 

procedimentos tem justamente o objetivo de minimizar o risco de serem proferidas 

decisões contraditórias e incompatíveis, ou seja, tem como objetivo preservar a 

integridade do sistema. Além disso, existe uma preocupação, no nosso entender política 

(isto é, com o interesse público), de alocar de forma mais eficiente os recursos, evitando 

o desperdício com o processamento em dois procedimentos distintos. 

[e]ssa providência [reunião de procedimentos] tem como objetivo o 

amadurecimento conjunto das ações conexas para julgamento comum, e funda-

se primordialmente na busca pela harmonia dos julgados, mas também na 

economia processual, igualdade de tratamento (justiça), efetividade do 

processo e segurança jurídica, princípios com perspectivas pública e 

privada.161 

A doutrina internacional também reconhece no instrumento da reunião (ou 

“consolidation” como usualmente denominada na esfera internacional), um importante 

mecanismo para garantir a alocação eficiente de recursos e a mitigação do risco de 

decisões conflitantes. Em seu trabalho “Consolidation of Arbitral Proceeding and 

International Arbitration”, Julie Chiu aponta que a reunião de procedimentos conexos 

pode trazer ganhos significativos na alocação eficiente de recursos. Sintetiza a autora que 

[a]rgumentos de eficiência são evidentes. Quando disputas são pautadas em 

um conjunto fático comum ou proximamente relacionados, significativas 

economias de tempo e dinheiro podem ser concretizadas se a apresentação de 

provas e de depoimentos fáticos/técnicos forem realizados de uma única vez, 

ao invés de forma duplicada perante dois ou mais tribunais.162 

 
160 LADEIRA, Ana Clara Viola; CARMONA, Carlos Alberto. Conexão na arbitragem. 

2016.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. p. 81. 
161 LADEIRA, Ana Clara Viola; CARMONA, Carlos Alberto. Conexão na arbitragem. 

2016.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. p. 81. 
162 Tradução livre: CHIU, Julie C.. Consolidation of arbitral proceeding and international 

arbitration. Journal of International Arbitration, Kluwer Law International, v. 7, n. 2, p. 53-76, abr. 

1990. p. 55. “The efficiency considerations are clear. When the disputes are based on a common or closely-

related set of facts, significant savings of both time and money can be realized if the presentation of evidence 

and witness/expert testimony can be made once, rather than duplicated before two or more different 

tribunals”. 
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No mesmo sentido, Gordon Smith resume os benefícios da reunião de 

procedimentos ao apontar que se reduz o risco de decisões conflitantes, bem como o 

dispêndio de tempo e recursos: 

[e]xistem vantagens óbvias na inclusão de terceiros em procedimentos arbitrais 

ou na reunião de dois ou mais procedimentos arbitrais que tenham objeto 

similar, fatos comuns e ainda questões legais similares, tais como a prevenção 

de decisões inconsistentes e conflitantes, tribunais terem uma visão melhor do 

negócio como um todo e economia de tempo e recursos.163 

Devemos notar que todas essas preocupações reconhecidas pela doutrina não 

analisam a questão sob uma perspectiva das diferenças entre Repeat Players e One-

Shotters. A necessidade de se evitar a prolação de decisões conflitantes e de se preservar 

uma alocação eficiente de recursos são independentes das características das partes que 

figuram nos procedimentos conexos. Contudo, para fins deste trabalho, apontamos que 

essas mesmas vantagens identificadas pela reunião de procedimentos podem contribuir 

para a mitigação do Fenômeno Repeat Player. 

Como tratamos no tópico das ações coletivas, os Repeat Players se beneficiam do 

isolamento dos One-Shotters, isto por diversos fatores já elencados. A atuação 

individualizada encarece, marginalmente, o procedimento, por vezes impedindo que o 

One-Shotter sequer inicie o procedimento. Mesmo nos casos em que é iniciado o 

procedimento pelo One-Shotter, o seu menor poderio econômico o impedirá de contratar 

profissionais especializados, o que, por consequência, resultará em uma atuação 

deficitária. A reunião de procedimentos, por sua vez, pode atuar, assim como a agregação 

de várias demandas em uma única ação coletiva, de forma a mitigar o Fenômeno Repeat 

Player, justamente em razão da eficiência que traz em termos de alocação de recursos.164  

A reunião dos procedimentos, diferente da coletivização onde os agentes são 

representados de maneira única por um representante que age em nome de todos, permite 

 
163 Tradução livre:  SMITH, Gordon.  Comparative Analysis of Joinder and Consolidation Provisions Under 

Leading Arbitral Rules. Journal of International Arbitration, Kluwer Law International, v. 35, n. 2, p. 

173-2020, abr. 2018. p. 174: “There are obvious advantages to joinder of parties to arbitration proceedings 

or consolidation of two or more arbitration proceedings where disputes involve similar subject matter, 

common facts, and common issues of law, such as preventing inconsistent or conflicting decisions, tribunals 

having a fuller view of a transaction, and usually savings of time and cost”. 
164 STERNLIGHT, Jean R.. Disarming Employees: how american employers are using mandatory 

arbitration to deprive workers of legal protection. Brooklyn Law Review, v. 80, n. 4, p. 1309-1356, 2015. 

p. 1347: “By contrast, when claims are grouped together in class, collective or group actions, claims that 

were not previously economically feasible may become feasible, and individual employees may benefit. If 

an attorney can represent not only Mark, but also 100 or more other employees at Bananabee’s who were 

similarly forced to work unpaid hours, the case suddenly makes economic sense”. 
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que diversas partes, representadas de maneira individualizada, atuem em conjunto, 

beneficiando-se do conhecimento e do diálogo que podem estabelecer umas com as 

outras.  

 A título exemplificativo, basta pensarmos numa cadeia de distribuição de 

produtos na qual um contrato padrão é utilizado pela fornecedora (Repeat Player) com 

todos os seus distribuidores (One-Shotters). Em um cenário hipotético, onde a 

fornecedora tenha fornecido para os seus distribuidores um produto de qualidade inferior, 

os distribuidores passaram a ser responsabilizados perante o mercado consumidor, 

ensejando uma pretensão indenizatória contra a fornecedora. Mesmo que cada 

distribuidor tenha contra a fornecedora um direito subjetivo individual, é possível que 

todos se beneficiem de uma atuação conjunta, pois as causas de pedir e o conjunto fático 

que deu origem às disputas são virtualmente idênticos. Ainda que os One-Shotters não 

sejam representados de maneira coletivizada, a reunião das demandas é benéfica pois os 

One-Shotters poderão agir em conjunto, somando forças e recursos na produção de 

provas, na elaboração de estratégias de defesa, entre ouros.  

Estabelecido que a reunião de procedimentos pode ser benéfica para equalizar a 

atuação de One-Shotters e Repeat Players, é necessário verificar se esse tipo de 

instrumento processual pode ser utilizado dentro do sistema processual arbitral.  

O fenômeno da conexão e a consequente utilização do instituto da reunião serão 

analisados neste trabalho sob dois enfoques distintos. Sob uma primeira perspectiva, 

devemos analisar se o fechamento do sistema arbitral impede a utilização do instituto da 

reunião entre procedimentos arbitrais e judiciais. Em um segundo momento, 

verificaremos se o isolamento do sistema processual arbitral também dificulta a reunião 

de procedimentos arbitrais distintos. O que buscamos aferir nesta seção é se o isolamento 

do sistema processual arbitral contribui para o Fenômeno Repeat Player na medida em 

que dificulta a utilização do mecanismo da reunião. 

Quanto ao primeiro ponto, apontamos que inexiste, em nossa legislação, qualquer 

hipótese de interação entre procedimentos arbitrais e procedimentos judiciais. O 

reconhecimento de que o sistema processual arbitral é um sistema autônomo e 

independente do sistema processual estatal traz, como uma de suas consequências, a 

inexorável conclusão de que os procedimentos arbitrais não se relacionam aos 
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procedimentos judiciais e que, igualmente, não existe aparato procedimental que permita 

a reunião de procedimentos arbitrais e judiciais conexos.  

Esta assertiva é comprovada pela nossa própria legislação, pois são restritas as 

hipóteses nas quais há qualquer forma de interação entre o sistema processual arbitral e o 

sistema processual estatal, sendo que estas interações não têm como objetivo garantir a 

coerência da aplicação do direito por estes sistemas distintos. Pelo contrário, as interações 

previstas na Lei de Arbitragem buscam apenas garantir que o exercício da função 

jurisdicional pelos árbitros seja pleno e conforme os princípios processuais 

constitucionais inerentes a qualquer forma de prestação jurisdicional.  

As poucas interações havidas entre o procedimento arbitral e o procedimento 

estatal estão previstas na própria Lei de Arbitragem e podem ser resumidas em interações 

cooperativas (tais como aqueles expedientes previstos para a coleta de provas, para a 

efetivação de medidas cautelares e de urgência ou qualquer outra determinação dos 

árbitros, conforme art. 22-C) e interações de controle quanto à correta prestação 

jurisdicional, jamais quanto ao resultado do processo (tais como as hipóteses de anulação 

de sentença arbitral constantes no art. 33 do mesmo diploma). 

Em nenhuma dessas formas de interação entre os sistemas processuais arbitral e 

judicial verifica-se uma preocupação em lidar com o fenômeno da conexão. Isto é, as 

disposições que regem interações cooperativas e aquelas que dispõe acerca do controle 

quanto à prestação jurisdicional não têm o objetivo de assegurar uma coerência da 

aplicação do direito, minimizando o risco de decisões conflitantes, tampouco buscam 

garantir uma alocação eficiente de recursos. Os objetivos dessas disposições legais são 

diversos. 

Quanto à primeira ordem de interações com o Poder Judiciário, em razão da falta 

de poder de império dos árbitros, para que haja o exercício da função jurisdicional em sua 

plenitude é necessário garantir mecanismos de interação entre os sistemas arbitral e 

judicial, para que o último execute, por meios coercitivos, as ordens do primeiro.  

Até a reforma da Lei de Arbitragem, por meio da Lei 13.129/2015, não existia 

instrumento específico que permitisse aos árbitros requerer a cooperação do juiz 
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togado165. Com o advento da Lei 13.129/2015, o ordenamento jurídico brasileiro passou 

a contar com um mecanismo específico para garantir a interação entre o processo arbitral 

e o sistema judiciário, qual seja, a carta arbitral. Conforme apontam Carlos Suplicy 

Figueiredo Forbes e Patrícia Shiguemi Kobayashi “a carta arbitral é instrumento de 

cooperação jurisdicional”. Segundo os autores “sendo juiz de fato e de direito constituído 

em esfera privada e, portanto, despido de poderes coercitivos, o árbitro solicitará ao juiz 

estatal, via carta arbitral, a prática de atos que requerem o emprego da força”166. Em 

conclusão, o objetivo desta forma de interação é tão somente assegurar o exercício pleno 

da jurisdição pelos árbitros, não havendo que se falar em busca pela coerência na 

aplicação do direito e tampouco em alocação eficiente de recursos. 

Já os mecanismos de controle da prestação jurisdicional buscam apenas garantir 

que o exercício da função jurisdicional pelos árbitros tenha respeitado as regras 

fundamentais inerentes ao exercício da jurisdição. É por isso que entendemos que o 

controle do Poder Judiciário sobre a arbitragem se dá apenas no que diz respeito à 

condução válida do procedimento, por meio de ação anulatória de sentença arbitral. Nos 

dizeres de Ricardo Ranzolin “em suma, o Estado traçou as regras fundamentais e as 

chamou a si, através do controle via jurisdição, tão somente o que lhe parece essencial: a 

garantia de validade e eficácia da convenção, do processo e da decisão arbitral”.167 

Diante dessas constatações, percebe-se que não há, em nosso ordenamento 

jurídico, qualquer regra ou instrumento que viabilize a reunião de procedimentos arbitrais 

e judiciais. É dizer que nosso aparato legislativo não previu mecanismos aptos a lidar com 

o fenômeno da conexão entre procedimentos arbitrais e procedimentos judiciais. Nesse 

sentido, vale menção ao trabalho de Ana Clara Viola, quando a autora conclui que “a 

legislação brasileira e os regulamentos de arbitragem não possuem disposições destinadas 

 
165 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009, p. 325: “O árbitro dirigir-se-á ao juiz por meio de ofício, instruído com cópia da 

convenção de arbitragem e do adendo de que trata o art. 19, parágrafo único da Lei de Arbitragem, sem 

existir. Enquanto não houver regulamentação para os trâmites necessários ao cumprimento da solicitação 

do concurso do juiz togado, o melhor método será o da distribuição do ofício a um dos juízes cíveis 

competentes para o ato”. 
166 FORBES, Carlos Suplicy de Figueiredo; KOBAYASHI, Patrícia Shiguemi. Carta arbitral: instrumento 

de cooperação jurisdicional. In: CARMONA, Carlos Alberto; LEMES, Selma Maria Ferreira; MARTINS, 

Pedro Batista (org.). 20 anos da lei de arbitragem: homenagem a Petrônio R. Muniz. São Paulo: Atlas, 

2017. p. 521-538. p. 522. 
167 RANZOLIN, Ricardo. Controle Judicial da Arbitragem. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2011. p. 179. 
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especificamente ao tratamento da conexão entre procedimentos arbitrais e processos 

estatais”.168 

Podemos assim concluir que o fechamento do sistema processual arbitral pode 

contribuir para a propagação do Fenômeno Repeat Player na medida em que a escolha 

por deslocar os litígios para a via arbitral impede que mecanismos de consolidação de 

demandas sejam aplicados no caso de haver conexão entre procedimentos arbitrais e 

judiciais.  

Passamos então à segunda parte deste capítulo, cujo objetivo é verificar se o 

fechamento do sistema arbitral pode contribuir para a manifestação do Fenômeno Repeat 

Player ao mitigar as hipóteses de reunião entre procedimentos arbitrais distintos. 

Novamente, apontamos que a resposta para nossa indagação é afirmativa: a escolha da 

arbitragem pode asseverar as consequências do Fenômeno Repeat Player, pois são 

mitigadas as hipóteses de reunião entre procedimentos arbitrais distintos.  

Como apontam Lucila de Oliveira Carvalho e Luiz Felipe Calábria Lopes, a 

legislação brasileira não traz qualquer previsão acerca de reunião de procedimentos 

arbitrais o que, no entender dos autores, contribui para a criação de um ambiente de 

insegurança e instabilidade jurídica no que diz respeito à administração de procedimentos 

arbitrais conexos. No entanto, ponderam os autores que os regulamentos de arbitragem 

disponibilizados pelas instituições arbitrais têm contribuído para a pacificação do tema, 

na medida em que hoje são vários os regulamentos que trazem regras expressas acerca do 

fenômeno da conexão169.  

 
168 LADEIRA, Ana Clara Viola; CARMONA, Carlos Alberto. Conexão na arbitragem. 

2016.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. P. 152 
169 Cf. CARVALHO, Lucila de Oliveira; LOPES, Luiz Felipe Calábria. Arbitragem Multiparte e 

Multicontrato: um estudo comparativo de Regulamentos de Arbitragem. Revista Brasileira de 

Arbitragem, v. 11, n. 42. p. 43: “Especificamente nos casos regidos pela lei brasileira de arbitragem, a 

ausência de regras legais expressas sobre reunião e separação de procedimentos arbitrais é fator que 

contribui para a falta de segurança jurídica das partes, o que, por conseguinte, aumenta os custos de 

transação do contrato principal, podendo causar o desperdício de tempo e recursos na solução de questões 

procedimentais, desviando o foco do mérito das disputas. 

Embora já existam decisões sobre a matéria, em que se entendeu que a reunião ou separação depende do 

exame da vontade das partes, não é possível afirmar que a questão se encontra pacificada ou mesmo que 

existam critérios seguros e objetivos para orientação das partes e dos árbitros. 

Nesse sentido, os regulamentos de arbitragem, na medida em que representam a manifestação da vontade 

das partes, constituem importante ferramenta para conferir maior previsibilidade à forma como serão 

resolvidas as disputas oriundas dos contratos conexos”. 
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No mesmo sentido, Ana Clara Viola aponta que “é no âmbito dos regulamentos 

de arbitragem que a regulamentação da conexão de procedimentos arbitrais geralmente 

acontece”.170 

De fato, a se observar os regulamentos das instituições arbitrais mais renomadas 

no Brasil (tais como o Centro de Arbitragem e Mediação do Centro de Comércio Brasil-

Canadá – CAM-CCBC, a Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – CAMARB, 

a Câmara de Arbitragem e Mediação da CIESP – CMA-CIESP, entre outros) é possível 

verificar que a grande maioria traz disposições que buscam tratar do fenômeno da 

conexão, ainda que não de maneira completa.  

Ana Clara Viola, em sua dissertação de mestrado faz uma análise sistemática dos 

regulamentos de arbitragem de oito instituições arbitrais e constata que há “[...] evolução 

no tratamento da conexão pelos regulamentos de arbitragem das câmaras nacionais. Nas 

últimas alterações, muitos deles inseriram disposições específicas sobre o tema. Mas de 

maneira geral, ainda são muito tímidos na abordagem da conexão”171.  De maneira 

também bastante elucidativa, a autora analisou os regulamentos de instituições arbitrais 

internacionais, concluindo que “grande parte dos regulamentos de arbitragem das 

câmaras estrangeiras mais conhecidas internacionalmente aborda de forma detalhada a 

problemática da conexão”.172 

Diante dessa constatação, seria lógico concluir que o fechamento do sistema 

arbitral não impediria a reunião de demandas em casos de conexão. No entanto, a despeito 

da reiterada presença de dispositivos nos regulamentos de arbitragem que tratem do tema, 

a reunião em procedimentos arbitrais ainda é um tema de difícil execução.  

As hipóteses de reunião entre procedimentos arbitrais conexos são restritas. A bem 

da verdade, a possibilidade de interação entre procedimentos arbitrais depende das regras 

procedimentais aplicáveis a cada caso e à forma com a qual os próprios árbitros decidem 

conduzir o procedimento. Não por outra razão, autores renomados, como Bernard 

 
170 LADEIRA, Ana Clara Viola; CARMONA, Carlos Alberto. Conexão na arbitragem. 

2016.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. P. 54. 
171 LADEIRA, Ana Clara Viola; CARMONA, Carlos Alberto. Conexão na arbitragem. 

2016.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. P. 56. 
172 LADEIRA, Ana Clara Viola; CARMONA, Carlos Alberto. Conexão na arbitragem. 

2016.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. P. 70. 
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Hanotiau173, se dedicaram a tratar do tema das “complex arbitrations” nas quais as 

intrincadas relações materiais resultam em procedimentos arbitrais igualmente complexos 

que muitas vezes esbarram em questões tais como a integração de partes adicionais, 

arbitragens multipartes, arbitragens coletivas e, para o que nos importa neste capítulo, 

reunião de procedimentos conexos.  

Em esfera nacional, também são diversos os trabalhos que tratam do tema da 

conexão entre procedimentos arbitrais, demonstrando que a aplicação do instituto da 

reunião em procedimentos arbitrais é questão bastante sensível. Isto pois, além das 

complexidades inerentes a qualquer tentativa de administrar procedimentos conexos, no 

âmbito da arbitragem, existem outras particularidades que devem ser levadas em 

consideração. Por exemplo, Cândido Rangel Dinamarco aponta que 

a aplicação dessas técnicas [relações de conexidade, de contingência, de 

prejudicialidade, de mera afinidade, de principal e acessória, de 

subsidiariedade e de sucessividade] no processo arbitral depende sempre não 

só da presença dos requisitos ordinariamente postos pela lei processual 

comum, como também da possibilidade de sujeitar ao árbitro cada uma das 

demandas assim interligadas de algum modo. É preciso que ambos ou todos os 

litígios estejam incluídos na convenção de arbitragem, não sendo lícito atrair 

ao processo arbitral algum que não o esteja. É igualmente indispensável que 

todos os sujeitos envolvidos o estejam. E é preciso também, antes mesmo 

disso, que todos esses litígios sejam arbitráveis, a saber, suscetíveis de solução 

arbitral”.174 

A doutrina especializada, tanto nacional quanto internacional, parece ser uníssona 

no sentido de que a reunião entre procedimentos arbitrais está sujeita a muitas nuances 

que não se verificam quando há conexão entre procedimentos judiciais. Por se tratar de 

um sistema autônomo e independente, sobretudo pautado na autonomia da vontade das 

partes, a aplicação de institutos, tais como o da reunião, deverá ser feita sem que se viole 

ou deturpe aquilo que as partes livremente contrataram. É dizer que a reunião de 

procedimentos arbitrais só poderá ser feita dentro do limite da autonomia da vontade das 

partes. 

Justamente em razão deste respeito à autonomia da vontade das partes, que se 

sobrepõe à importância que se dá ao risco de decisões conflitantes e à alocação eficiente 

 
173Cf. HANOTIAU, Bernard. Complex Arbitrations: Multiparty, multicontract, multi-issue and class 

actions. Kluwer Law International, 2006. 
174 DINAMARCO, Candido Rangel. A Arbitragem na teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 

2013. p. 136. 
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de recursos (motivos que ensejam a reunião de procedimentos conexos), é que 

verificamos na prática que são poucas as hipóteses de reunião de procedimentos arbitrais. 

Um dos grandes entraves para operar a reunião de procedimentos arbitrais é a 

compatibilização da reunião e seus efeitos com as regras e condições que partes 

escolheram para regular seu procedimento arbitral. As partes, ao escolherem a via arbitral 

e disporem que o procedimento arbitral será administrado por determinada instituição 

arbitral, de acordo com determinadas regras e sob certas condições específicas (como 

idioma, lei aplicável ao mérito, sede etc.) não podem ser privadas de suas escolhas e, 

menos ainda, podem ser compelidas a resolver suas disputas por meio de um 

procedimento com o qual não concordaram. Como ressalta Ana Clara Viola, o grande 

desafio da reunião de procedimentos reside no fato de “algumas soluções propostas 

esbarram no limite da autonomia da vontade das partes, manifestada quando da 

celebração da convenção de arbitragem e no curso do procedimento arbitral”.175 

É justamente em razão dessa dificuldade de compatibilizar a autonomia da 

vontade das partes e os efeitos da reunião de procedimentos que os regulamentos de 

arbitragem são limitados quanto às hipóteses de reunião de procedimentos e impõem 

diversas condições para que a reunião se opere. A mais marcante dessas condições, a 

nosso ver, é a necessidade de que os procedimentos conexos sejam administrados pela 

mesma instituição arbitral.  

Ao que se tem conhecimento, os regulamentos de arbitragem que tratam do tema 

da reunião de procedimentos permitem a consolidação contanto que ambos os 

procedimentos sejam administrados pela mesma instituição arbitral.  

Bernard Hanotiau expõe que “se o procedimento arbitral em questão é um 

procedimento administrado por instituição arbitral, a consolidação em um único 

procedimento de dois ou mais procedimentos já iniciados pressupõe que esses 

procedimentos distintos sejam administrados pela mesma instituição”176. No mesmo 

sentido, Dina Prokic reconhece que nenhuma instituição arbitral traz regras que permitam 

 
175 LADEIRA, Ana Clara Viola; CARMONA, Carlos Alberto. Conexão na arbitragem. 

2016.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. p. 55. 
176 Tradução livre. HANOTIAU, Bernard. Complex Arbitrations: Multiparty, multicontract, multi-issue 

and class actions. Kluwer Law International, 2006. p. 335: “If the envisaged arbitration is an institutional 

arbitration, consolidating into one procedure two or more already-initiated arbitration proceedings 

presupposes that these different proceedings are administered by the same institution”. 
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a consolidação de procedimentos administrados por outras instituições, de tal forma que 

as partes estão, nestes casos, condenadas a duplicarem seus esforços e recursos para 

resolverem temas correlatos em procedimentos distintos, incorrendo no risco de se 

depararem com sentenças incompatíveis177. Gordon Smith vai além e aponta que cada 

instituição arbitral aborda o tema da reunião de procedimentos arbitrais com base nas suas 

próprias filosofias e concepções sobre a possibilidade de interferirem na autonomia da 

vontade das partes178 o que, no nosso entender, resulta na restrita possibilidade de serem 

reunidos apenas procedimentos administrados pelas mesmas instituições. 

Além disso, conforme observado por Ana Clara Viola, não existem, até o 

momento, mecanismos que busquem fazer essa interface entre procedimentos arbitrais 

que não sejam administrados pela mesma instituição arbitral. Como aponta a autora:  

[...] não há qualquer coordenação entre os regulamentos de arbitragem das 

diversas instituições existentes, órgão de controle da atuação das câmaras ou 

dos tribunais ad hoc ou diretriz (soft law) direcionada a orientar a forma 

interação entre as diversas instituições mundo afora. Ainda, inexiste 

jurisprudência estatal ou arbitral – se é que haveria sentido falar em 

jurisprudência dessa forma no âmbito da arbitragem – que forneça instruções 

para o tratamento da matéria. Por fim, as regras sobre conexão previstas 

(raramente) em convenções de arbitragem dificilmente alcançam os casos de 

procedimentos regidos por regulamentos diversos. Constata-se, assim, que não 

há regulamentação para os problemas decorrentes da conexão de 

procedimentos arbitrais administrados por câmaras distintas ou ad hoc.179 

Vale notar que o problema da falta de mecanismos que possibilitam a reunião de 

procedimentos arbitrais administrados é de tal forma recorrente, que no ano de 2017, a 

Singapore International Arbitration Centre (SIAC) anunciou a elaboração de um 

memorando preparado pelo presidente de sua corte de arbitragem, o professor Gary Born, 

 
177 Tradução livre: PROKIC, Dina. SIAC Proposal on cross-institution consolidation protocol: can it be 

transplanted into investment arbitration?. Journal of International Arbitration, Kluwer Law 

International, v. 36, n. 2, p. 171-206, abr. 2019. 172: “The problem of efficiency is particularly evident when 

a party is involved in several related disputes that cannot be consolidated because they have been brought 

under different institutional rules. Since no existing institutional rules envisage consolidation of such cases, 

a party is doomed to duplicate its efforts and to resolve these related matters in different proceedings, 

before distinct tribunals, thus running the risk of receiving contradictory awards.” 
178 SMITH, Gordon.  Comparative Analysis of Joinder and Consolidation Provisions Under Leading 

Arbitral Rules. Journal of International Arbitration, Kluwer Law International, v. 35, n. 2, p. 173-2020, 

abr. 2018. p. 177: “There is wide variation among leading arbitral rules on matters such as consents 

required for joinder or consolidation, the circumstances as to which party may be joined or arbitrations 

consolidated, and the identity of the decision-maker, reflecting differing philosophies on intrusion into 

party autonomy”. 
179 LADEIRA, Ana Clara Viola; CARMONA, Carlos Alberto. Conexão na arbitragem. 

2016.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. p. 143. 
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que propunha a adoção de um protocolo institucional para instituições arbitrais a fim de 

permitir a consolidação de procedimentos administrados por instituições diferentes. 180
 

Diversos autores reconheceram a importância do protocolo, justamente por 

considerarem que a comunidade arbitral, sobretudo internacional, carece de um 

mecanismo de interação entre procedimentos de instituições arbitrais distintas. Nesse 

sentido, Michael Neumeier apontou que “a proposta é inovadora no sentido de remover 

o desafio institucional imposto pelos pedidos de consolidação [...] o Protocolo da SIAC 

funciona ao encorajar instituições a cooperarem para superar esse desafio ao 

incorporarem um protocolo às suas próprias regras”181. De maneira também enfática, 

Dina Prokic enalteceu a iniciativa da SIAC afirmando que “a proposta da SIAC de 

magistralmente preenche a lacuna deixada pelas regras institucionais, criando um 

panorama para uma efetiva resolução das disputas multipartes e multicontratos”182. 

Independente da louvável iniciativa proposta pelo SIAC, fato é que a comunidade 

arbitral, nacional e internacional, identificou na operação do sistema processual da 

arbitragem um problema decorrente da falta de mecanismos de interação entre os 

procedimentos que são, de maneira geral, conduzidos de maneira absolutamente 

independente e isolada. 

Em outros termos, a recorrência do tema da reunião dos procedimentos na 

doutrina especializada, a constatação de que são poucas as hipóteses de reunião de 

procedimentos e que na maioria das vezes pressupõe-se que os procedimentos sejam 

administrados pela mesma instituições e de que não existe, até o momento, um 

mecanismo ou regramento que permita a reunião de procedimentos administrados por 

instituições distintas confirma o isolamento do processo arbitral.  

 
180 Cf. https://siac.org.sg/69-siac-news/551-proposal-on-cross-institution-consolidation-protocol. 
181 Tradução livre: NEUMEIER, Michael. Class Arbitration in Australia: A Bright Future or a Pipe Dream? 

Asian International Arbitration journal, Kluwer Law International. V. 14, n, 2, p. 160: “The proposal is 

innovative in that it removes the institutional hurdle from consolidation applications […]. The SIAC 

Protocol operates by encouraging other institutions to cooperate to overcome this hurdle by incorporating 

a protocol into their own rules”. 
182 Tradução livre: PROKIC, Dina. SIAC Proposal on cross-institution consolidation protocol: can it be 

transplanted into investment arbitration?. Journal of International Arbitration, Kluwer Law 

International, v. 36, n. 2, p. 171-206, abr. 2019. p. 174: “SIAC’s Proposal masterfully bridges the gap left 

by other institutional rules, creating a framework for effective resolution of multi-party and multi-contract 

disputes”. 

https://siac.org.sg/69-siac-news/551-proposal-on-cross-institution-consolidation-protocol
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O fechamento do sistema arbitral permite que os procedimentos sejam conduzidos 

de maneira isolada, impedindo, ou ao menos dificultando, que haja qualquer forma de 

interação entre os procedimentos, sobretudo no que diz respeito a demandas conexas.  

Tendo em vista essa conclusão, é também possível assumir que este isolamento 

dos procedimentos pode contribuir para a manifestação do Fenômeno Repeat Player. Em 

um cenário hipotético, basta pensar em um Repeat Player que insere, em cada um de seus 

contratos, cláusulas compromissórias que direcionam disputas para câmaras arbitrais 

diversas. Ainda que haja conexão entre as demandas a serem propostas pelos One-

Shotters, o mero fato de serem procedimentos administrados por instituições diferentes 

impede que haja a reunião dos procedimentos o que, como visto, contribui para uma 

atuação deficitária do One-Shotter. 

 

3.2.2.3. A falta de mecanismos de uniformização de decisões 

 

O último ponto que nos compete analisar quanto ao fechamento do sistema arbitral 

diz respeito à uniformização das decisões. Neste tópico, buscaremos analisar se o 

fechamento do sistema arbitral em razão da equiparação da sentença arbitral à sentença 

judicial, pode contribuir para a manifestação do Fenômeno Repeat Player. Partiremos da 

premissa de que o sistema processual arbitral não contempla mecanismos de 

uniformização de decisões o que, por sua vez, pode contribuir para o Fenômeno Repeat 

Player, levando à conclusão de que o procedimento arbitral pode contribuir para que se 

manifeste o Fenômeno Repeat Player.  

Neste tópico trataremos de duas formas de se abordar a questão da uniformização 

da aplicação do direito, sendo a primeira a previsão de instâncias recursais e a segunda o 

sistema de utilização de precedentes. Esclarecidos que estes mecanismos não são 

aplicáveis, pelo menos não de forma tão efetiva no sistema processual arbitral, 

demonstraremos de que forma os mecanismos ora analisados (i.e. instrumentos de 

uniformização) contribuem para mitigar o Fenômeno Repeat Player e, por consequência, 

porque sua ausência no sistema arbitral resulta na manifestação desse fenômeno. 

Trataremos em primeiro lugar dos mecanismos de revisão, quais sejam, os 

recursos. O sistema processual arbitral contribui para a manifestação do Fenômeno 
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Repeat Player na medida em que, em primeiro lugar, os recursos são notadamente raros 

dentro do próprio sistema arbitral e, em segundo lugar, o sistema processual arbitral não 

prevê qualquer forma de controle quanto ao mérito da decisão por parte do Poder 

Judiciário.  

Dentro do próprio sistema arbitral, é possível conceber um mecanismo de recursos 

a uma segunda instância revisional, contudo, a previsão de recurso dentro do próprio 

sistema é dependente única e exclusivamente do acordo da vontade das partes, uma vez 

que a Lei de Arbitragem não prevê qualquer forma de instância recursal. De maneira 

exemplificativa, trazemos o entendimento de Ricardo Ranzolim que expõe que  

[n]a arbitragem, o sistema recursal é inteiramente facultativo. As partes 

poderão ou não pactuar haver instância arbitral recursal e devolução da matéria 

a ela para rejulgamento e, se o fizerem, poderão convencionar o número de 

instâncias arbitrais de (re)julgamento que desejarem - impera a vontade das 

partes na formação do negócio jurídico ad finiendam litem.183 

De maneira similar, Carlos Alberto Carmona aponta que  

[n]ada impede, porém, que as partes estabeleçam que a sentença arbitral possa 

ser submetida a reexame por outro órgão arbitral ou por outros árbitros, ou 

ainda que, na hipótese de não ser a decisão unânime, possa o vencido interpor 

recurso semelhante aos embargos infringentes previstos no Código de 

Processo Civil, fazendo integrar o tribunal arbitral por outros membros, 

escolhidos da forma estabelecida pelos contendores.184 

A despeito da possibilidade jurídica de se prever um sistema recursal dentro do 

próprio sistema processual arbitral, entendemos que se trata de expediente raro e pouco 

difundido, pois a previsão de um sistema de recursos depõe contra a própria dinâmica da 

arbitragem, encarecendo e alongando o procedimento.185  

Não obstante, a implementação de um sistema de recursos dentro do sistema 

arbitral mesmo que possível, consideramos que a sua efetivação não é capaz de mitigar 

os efeitos do isolamento do processo arbitral conforme tratado neste tópico. O objetivo 

de um sistema recursal dentro do próprio sistema arbitral é apenas revisar o mérito do 

caso, qual seja, a subsunção do fato à norma, corrigindo eventuais equívocos na análise 

dos fatos e/ou na interpretação da lei. A instância revisora não tem como objetivo 

 
183 RANZOLIN, Ricardo. Controle Judicial da Arbitragem. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2011. p. 169. 
184 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009, p. 24 
185 Cf. CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009, p. 25: “Apesar da aventada possibilidade de disporem os litigantes acerca de recursos, 

como parte do procedimento arbitral, o fato é que tais recursos são de todo inconvenientes e a sua utilização 

não parece corriqueira em países onde a arbitragem vem florescendo” 
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uniformizar o tratamento de questões decididas em primeiro grau, por assim dizer, até 

pois, estes árbitros da instância revisional só estão imbuídos de poderes para aquela 

demanda específica, não tendo qualquer influência sobre outros casos.  

Já no que diz respeito ao recurso perante o judiciário, devemos reiterar que não 

existe, em nosso ordenamento, qualquer possibilidade de se recorrer à jurisdição estatal 

para rever o mérito da decisão arbitral. Demonstramos no item anterior, que existem 

apenas duas ordens de interações entre o processo arbitral e o processo judicial, aquelas 

de caráter cooperativo e aquelas de controle. As interações cooperativas evidentemente 

não podem ser utilizadas para fins de uniformização da aplicação do direito, conforme já 

tratado no item anterior, pelo que nos impende analisar apenas as interações de controle, 

pois seria somente neste sentido que seria possível cogitar um mecanismo de 

uniformização. 

 Neste ponto, vale reiterar que inexiste qualquer forma de recurso ao Poder 

Judiciário186. O que há em nossa legislação é apenas uma possibilidade de se buscar a 

anulação da sentença arbitral em sede judicial por meio da demanda prevista no artigo 33 

da Lei de Arbitragem, o que não se confunde com o recurso que busca reformar o 

conteúdo da decisão. Vale transcrição das explicações de Carlos Alberto Carmona quando 

trata do objeto da ação anulatória prevista no artigo 33 da Lei de Arbitragem. 

O legislador estruturou o mecanismo impugnativo ao laudo arbitral como ação 

de anulação (ou ação declaratória de nulidade, a seguir a terminologia, 

criticável, da Lei), sendo único objetivo da demanda o de destruir o laudo 

arbitral com a possibilidade, em algumas hipóteses, de encaminhar ao árbitro 

a causa para novo julgamento (casos dos incs. II, IV e V do art. 32).  

Não existe, portanto – ao contrário do que ocorre com o ordenamento italiano 

– devolução da causa ao Poder Judiciário para que, anulado o laudo, profira 

decisão que o substitua.187 

No mesmo sentido, explica Ricardo Ranzolim ao expor que “o controle 

jurisdicional sobre a decisão arbitral jamais pode confundir-se com instância recursal, de 

revisão ou de rejulgamento. Não há devolução ou reexame da apreciação do julgamento 

 
186 PINNA, Andrea. La spécificité de la jurisprudence arbitrale. Jusletter, 2007. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/259744813_La_specificite_de_la_jurisprudence_arbitrale. 

Acessado em 25.09.2020: “En revanche, en ce qui concerne les questions relatives au fond du droit que les 

arbitres sont appelés à trancher, ceux-ci disposent le plus souvent d’une véritable autonomie par rapport 

aux juridictions étatiques qui ne peuvent pas contrôler la bonne ou mauvaise application du droit dans la 

sentence.” 
187 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009, p. 423. 

https://www.researchgate.net/publication/259744813_La_specificite_de_la_jurisprudence_arbitrale
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proferido na decisão arbitral”188. O autor ainda esclarece que a sentença arbitral é 

imutável e intocável pelo Poder Judiciário, não cabendo qualquer análise quanto ao mérito 

da causa e seus fundamentos:  

Se observados os pressupostos de validade e eficácia para o proferimento da 

decisão arbitral, ela é intocável, e a cognição do controle jurisdicional sobre 

ela é insuscetível de tratar de temas adstritos ao seu julgamento stricto sensu. 

Insiste-se nesse aspecto da não devolução da apreciação da questão julgada em 

si, pois, mesmo se a decisão arbitral for materialmente injusta (e tal ocorre 

amiúde nas decisões da própria justiça estatal, tanto que pululam julgados 

divergentes para espécies fáticas idênticas) ou não houver aplicado a melhor 

hermenêutica às regras eleitas pelas partes, em nenhuma dessas hipóteses 

poderá haver rejulgamento da decisão arbitral pelo Judiciário. Tampouco pode 

ser censurado pelo controle jurisdicional o modo pelo qual as provas e os fatos 

foram apreciados pela decisão arbitral, e nem possíveis errores in judicando, 

como defende novamente Dinamarco.189 

Não existe, portanto, em nosso ordenamento, nenhuma possibilidade de que o 

Poder Judiciário analise o mérito da decisão proferida no âmbito do processo arbitral. 

Como prevê expressamente a letra da lei, terá o Poder Judiciário apenas o poder de 

analisar se o procedimento arbitral foi conduzido nos conformes da própria Lei de 

Arbitragem, sobretudo se o procedimento arbitral respeitou os princípios processuais 

aplicáveis. Como aponta Ricardo Ranzolim “[...] a cognição da ação de nulidade limita-

se à verificação da obediência aos requisitos legais que emolduram a decisão arbitral - 

descabendo ao Judiciário reexaminar elemento intrínseco da decisão arbitral, de modo a 

rever o conteúdo do decisum, passa-se a detalhar tal exame específico”190. A aplicação da 

lei, a análise dos fatos e das provas, enfim, o que motivou o livre convencimento dos 

árbitros, não estará sujeito à reapreciação.  

Diante dessas constatações, concluímos que não há, no sistema processual arbitral, 

possibilidade de se uniformizar as decisões por meio de um sistema revisional de 

decisões, na medida em que o sistema processual arbitral não se sujeita à revisão pelo 

Poder Judiciário, da mesma forma que os recursos dentro da própria dinâmica do sistema 

arbitral não são capazes de trazer uniformidade, seja pela sua escassa utilização, seja pelo 

fato de que um tribunal arbitral de caráter revisional não terá competência para 

uniformizar entendimentos, mas apenas reavaliar o mérito da sentença cuja revisão se 

pretende. 

 
188 RANZOLIN, Ricardo. Controle Judicial da Arbitragem. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2011. p. 175 
189 RANZOLIN, Ricardo. Controle Judicial da Arbitragem. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2011. p. 176 
190 RANZOLIN, Ricardo. Controle Judicial da Arbitragem. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2011. p. 181 
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Passamos então ao segundo objeto de análise deste capítulo, qual seja, a utilização 

dos precedentes em sede arbitral.  

A utilidade dos precedentes enquanto mecanismo de uniformização de decisões 

não é uma questão de fácil constatação, isso pois a força vinculante de um determinado 

precedente varia de acordo com cada regime jurídico.  

De maneira sintética, e novamente sem qualquer pretensão de esgotar o tema, 

podemos apontar que existem duas interpretações distintas quanto à utilização dos 

precedentes, o que se traduz na adoção de uma dentre duas doutrinas: a doutrina da stare 

decisis e a doutrina da jurisprudence constante. 

Em trabalho bastante sistemático sobre a comparação entre as duas doutrinas, 

Susana Cremasco e Tiago Eler Silva explicam que a doutrina do stare decisis aplica-se 

de maneira mais evidente em países de tradição de common law. Nestes sistemas, o 

precedente possui caráter vinculante, ou seja, deve ser aplicado em futuros julgados que 

versem sobre questões de fato e de direito semelhantes. Conforme explicam os autores, o 

reconhecimento da força vinculante dos precedentes estabelece “um caminho de maior 

segurança jurídica, garantindo através da vinculação das cortes aos precedentes que o 

mesmo tratamento dado a um indivíduo será igualmente aplicável a todos aqueles que se 

encontrem em igual situação”.191 

De maneira similar, Gilbert Guillaume também expõe que “[...] a tradição inglesa 

do common law segue a regra do stare decisis, ou, mais precisamente, a regra do stare 

rationibus decisis: de que as cortes são vinculadas aos fundamentos dos julgamentos já 

proferidos. Esses julgados criam a lei, e a lei deve ser respeitada”.192 

Já para a doutrina da jurisprudence constante, usualmente reconhecida e aplicada 

nos países de tradição continental, os precedentes não possuem a mesma força vinculante. 

 
191 CREMASCO, Suzana Santi; SILVA, Tiago Eler. O caráter jurisdicional da arbitragem e o precedente 

arbitral. Rev. Fac. Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 59, p. 367 - 404, jul./dez. 2011. p. 390. 
192 Traduão livre: GUILLAUME, Gilbert. The Use of Precedent by International Judges and 

Arbitrators. Journal Of International Dispute Settlement, v. 2, n. 1, p.5-23, 1 fev. 2011. Oxford 

University Press (OUP). p.6. “[…] the English Common Law follows the rule of stare decisis, or more 

precisely, the rule of stare rationibus decisis: that courts are bound by the reasoning of the judgments 

already rendered. These judgments create the law, and that law must be respected”. 
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Nestes sistemas, os precedentes têm um potencial persuasivo para cortes que se deparam 

com situações análogas àquelas previamente decididas.193  

A razão de ser dessa concepção diferente do poder vinculante dos precedentes 

decorre da primazia da codificação do ordenamento jurídico em detrimento da formação 

do direito por meio de decisões judiciais. Suzana Cremasco e Tiago Eler Silva apontam 

que “a tendência de elaboração de Códigos e diplomas legais fizeram desses a fonte 

primária de lei, havendo como fundamentação a importante divisão de poderes para a 

qual não caberia delegar ao Judiciário a atividade que originalmente caberia ao 

Legislativo”.194 

Evidentemente que não podemos assumir que as doutrinas da stare decisis e da 

jurisprudence constante sejam aplicadas de maneira simplista pelos mais diversos 

ordenamentos jurídicos. Pelo contrário, consideramos que em uma realidade na qual é 

intenso o fluxo e a troca de experiências e informações, os sistemas jurídicos também 

vêm importando e adotando concepções uns dos outros, permitindo que sejam concebidos 

instrumentos híbridos que atribuem, por exemplo, caráter vinculante a decisões proferidas 

em sistemas jurídicos tipicamente continentais. Inobstante, é forçoso reconhecer que 

existe pelo menos uma tendência para que países de determinada tradição jurídica sigam 

uma linha mais favorável a uma dessas duas doutrinas. 

Feitas essas considerações, devemos analisar a questão sob a ótica do sistema 

processual arbitral. A arbitragem, em razão de sua natureza autônoma e isolada não está 

vinculada a nenhuma das doutrinas previamente estabelecidas, sobretudo, para fins deste 

trabalho, no que diz respeito à arbitragem nacional (isto é, sujeita à aplicação da Lei 

Brasileira de Arbitragem).  

Conforme já tratamos anteriormente, o sistema processual da arbitragem concebe 

cada procedimento como um ato de prestação jurisdicional isolado e autônomo, isto é, 

independente dos casos que foram e que venham a ser julgados por outros tribunais 

 
193 Gilbert Guillaume aponta que apesar das cortes não estarem vinculadas às decisões proferidas por outros 

órgãos, é de se notar que existe um potencial persuasivo. Cf. GUILLAUME, Gilbert. The Use of Precedent 

by International Judges and Arbitrators. Journal Of International Dispute Settlement, v. 2, n. 1, p.5-23, 

1 fev. 2011. Oxford University Press (OUP). p. 6: “The courts nevertheless inspire themselves in each case 

by solutions offered in previous instances. This is particularly true in case of jurisprudence constante or 

standige Rechtsprechung”. 
194 CREMASCO, Suzana Santi; SILVA, Tiago Eler. O caráter jurisdicional da arbitragem e o precedente 

arbitral. Rev. Fac. Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 59, p. 367 - 404, jul./dez. 2011. p. 390. 
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arbitrais. Como aponta Weidemaier “é rotineiro ouvir que árbitros não seguem e nem 

criam precedentes. E não há dúvidas que há verdade nessa afirmação”.195 

No mesmo sentido, Gabrielle Kaufmann-Kohler, ao tratar das arbitragens 

comerciais internacionais aponta que são raras as menções a precedentes196. Questões de 

mérito dificilmente são resolvidas por meio de referência a decisões proferidas em outros 

casos, sendo que nos raros casos em que são utilizados precedentes “referência a casos 

anteriores é geralmente feita com excesso de cautela”.197 

De maneira similar, ao tratar do tema do “precedente arbitral”, Romulo Greff 

Mariani, em seu livro “Precedentes na Arbitragem”, aponta que há um movimento na 

prática arbitral que reconhece a importância persuasiva de decisões proferidas no âmbito 

de outros procedimentos, ainda que não haja qualquer obrigatoriedade ou vinculação dos 

árbitros a decisões proferidas por outros tribunais arbitrais. O autor entende que “o 

precedente arbitral liga-se, fundamentalmente ao poder de persuasão de uma ou algumas 

decisões, antes de se cogitar de qualquer força vinculante que a decisão pretérita possa 

ter para o futuro [...]”198. Contudo, como identificado pelo autor, os precedentes arbitrais 

têm, no máximo, poder persuasivo, razão pela qual, na nossa realidade nacional, ainda 

são parcos os instrumentos que possibilitem a sua utilização. 

Esta falta de um mecanismo de utilização e consolidação de precedentes está 

atrelada ao caráter privado e autônomo da arbitragem que, não só autoriza as partes a 

optarem por um procedimento confidencial, impossibilitando a própria divulgação das 

 
195 WEIDEMAIER, W. Mark C. Arbitration and the Individuation critique. Arizona Law Review, v. 49, 

p. 69-112, 2007. p. 103: “It is routine to hear that arbitrators neither follow nor create precedent. And 

there is no doubt some truth to this”. 
196 Importante notar que a autora reconhece a aplicação das teorias da stare decisis e da jurisprudence 

constante quando analisa as arbitragens conduzidas perante a Court of Arbitration for Sport (CAS) e 

aquelas conduzidas perante o International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Contudo, 

devemos ressaltar que essas arbitragens estão sujeitas a um regime jurídico diferente, notadamente os 

próprios regulamentos dessas instituições, os quais concebem esses procedimentos arbitrais de uma forma 

diferente daquela que ocorre no âmbito das arbitragens comerciais. Tratamos apenas do posicionamento da 

autora quanto às arbitragens comerciais internacionais pois é este o cenário que mais se aproxima de nossa 

legislação arbitral. Inobstante, já tivemos a oportunidade de tratar das diferenças entre cada uma dessas 

modalidades de arbitragem, Cf. VISCONTI, Gabriel Caetano; ZAKIA, José Victor Palazzi. Estudo sobre a 

coerência na prática arbitral. São Paulo. Atelier Jurídico, 2018 
197 KAUFMANN-KOHLER, Gabrielle. Arbitral Precedent: Dream, Necessity or Excuse? Arbitration 

International, London, v. 23, n. 3, p.357-378, 2007. p. 363. “[…] reference to prior cases generally is 

made out of an abundance of caution”. 
198MARIANI, Rômulo Greff. Precedentes na Arbitragem. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 177. 
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decisões para que formem precedentes199, como também não impõe aos árbitros uma 

função “política” de se preocupar com a coerência do sistema. 

 As razões que justificam essa concepção individualizada e independente do 

procedimento arbitral podem ser extraídas das próprias características da arbitragem 

enquanto método jurisdicional autônomo. Para o sistema processual arbitral, os árbitros 

não fazem parte de um corpo institucional. Pelo contrário, a prestação jurisdicional é feita 

de forma autônoma e isolada, o que seria fundamental para que se pudesse conceber um 

sistema de precedentes.200 

Além de não se exigir dos árbitros que exerçam essa função política de contribuir 

ativamente para a consistência e coerência do ordenamento jurídico, também não é 

esperado que agentes privados, especificamente escolhidos para o julgamento daquela 

demanda em específico, com base nas suas características únicas e personalíssimas, 

estejam vinculados a decisões proferidas por outros profissionais que não aqueles 

expressamente indicados pelas partes.  

A utilização de precedentes no sistema processual arbitral pode ser vista como 

uma desvirtuação da própria dinâmica do instituto, na medida em que limitaria a atuação 

dos árbitros, notadamente uma das principais vantagens da arbitragem. Irene Cate explica 

bem essa questão quando pontua que “árbitros são indicados e pagos pelas partes para 

resolverem uma disputa específica entre aquelas partes que o indicaram, não para 

pavimentar o caminho para outros casos. Mais ainda, os aspectos prospectivos do sistema 

adjudicatório podem comprometer a sinceridade que permite aos árbitros alcançar a 

melhor decisão para o caso em particular”.201 

 
199 Cf. P PARENTE, Eduardo de Albuquerque. Processo Arbitral e Sistema. São Paulo: Atlas, 2012. 

(Coleção Atlas de Arbitragem). p. 307: “a despeito de um notório movimento de enaltecimento da 

jurisprudência arbitral, que vem sendo bem exercitado pelas revistas especializadas, fato é que a 

jurisprudência arbitral ainda se apresenta de forma diluída se comparada ao modelo estatal. Motivos para 

tanto podem estar no caráter sigiloso da maioria dos processos, ou mesmo da necessária discrição do árbitro 

(art. 13, §6º), o que redunda falar em precedentes arbitrais apenas com a matéria de direito descrita, sem 

detalhes do negócio jurídico ou partes”. 
200 CATE, Irene M. Ten. The Costs of Consistency: Precedent in Investment Treaty Arbitration, Columbia 

Journal of Transnational Law. Nova York, v. 51, n. 2, p. 418 – 478, 2013. p. 457: “The case for 

consistency is closely linked to an institutional conception of adjudication. In this conception-sometimes 

identified as a feature of the "rule of law"-judges decide not as individual adjudicators, but rather as 

members of an institution (the "judiciary")”. 
201 Tradução livre: CATE, Irene M. Ten. The Costs of Consistency: Precedent in Investment Treaty 

Arbitration, Columbia Journal of Transnational Law. Nova York, v. 51, n. 2, p. 418 – 478, 2013. p. 474: 

“arbitrators are appointed and paid by parties to resolve a particular dispute between the parties that 
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Em razão dessas constatações consideramos que não existe no sistema processual 

arbitral um mecanismo apto a compatibilizar a aplicação da norma a casos análogos de 

forma a se prezar por uma aplicação coerente e uniforme do direito. Confirmamos, desta 

forma, que o sistema processual arbitral de fato prioriza a condução autônoma e 

independente dos procedimentos arbitrais.  

Resta, portanto, analisar se esta condução isolada dos casos (em razão da falta de 

instâncias revisionais e em razão da falta de mecanismos de utilização de precedentes) 

pode de fato contribuir para a manifestação do Fenômeno Repeat Player. 

Como demonstramos anteriormente, a doutrina da “individuation critique” 

percebe na arbitragem um ambiente para manifestação do Fenômeno Repeat Player 

justamente em razão do isolamento dos procedimentos arbitrais, o que também se verifica 

em razão da falta de mecanismos de uniformização de decisões. 

Ponderamos que a falta de mecanismos de uniformização contribui para a 

propagação o Fenômeno Repeat Player na medida em que se assevera a capacidade do 

Repeat Player de “play the odds” em cada procedimento. O Repeat Player pode, em cada 

procedimento individualmente, ponderar qual o resultado que mais lhe beneficia, 

orientando sua estratégia sem ter qualquer preocupação com o possível resultado e os 

impactos que tal resultado terá em futuros procedimentos. Em outros termos, o Repeat 

Player não tem qualquer preocupação em evitar a consolidação de precedentes contrários 

aos seus interesses, tampouco estão adstritos a julgamentos passados de matérias 

correlatas. A possibilidade de maximizarem os benefícios auferidos com cada 

procedimento passa a ser analisada sob a perspectiva daquela demanda individualmente, 

deixando de levar em consideração um panorama geral que poderia afetar sua atuação. 

Corroborando nosso entendimento, em artigo intitulado “The Lawlesness of 

Arbitration”, Kenneth Abraham e J.W. Montgomery apontam as diversas consequências 

negativas que a falta de mecanismos de uniformização pode trazer para relações entre 

Repeat Players e One-Shotters. Os autores focam sua análise nas relações securitárias, 

onde o Repeat Player é a seguradora e o segurado figura na condição de One-Shotter e, 

de maneira exemplificativa, trazem diversas situações nas quais a falta de mecanismos de 

uniformização de decisões pode contribuir para manifestação do Fenômeno Repeat 

 
appointed them, not to set the stage for other cases. Moreover, the forward-looking aspects of adjudication 

may detract from the sincerity that enables arbitrators to reach the best decision in a particular case”. 
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Players. Importante notar que os autores partem justamente da premissa de que o sistema 

processual arbitral concebe seus procedimentos de forma isolada, sobretudo quando 

apontam que “cada arbitragem é uma ilha por si mesma, não adstrita ao desfecho de 

nenhuma outra arbitragem e incapaz de produzir efeitos em arbitragens futuras”.202 

Os autores apontam que, em razão da falta de mecanismos de uniformização, as 

seguradoras Repeat Players podem adotar táticas diferentes em cada procedimento, desta 

forma, podem empregar estratégias diferentes para relações jurídicas virtualmente 

idênticas, bem como podem adotar estratégias iguais para segurados diferentes no que os 

autores denominaram “self-serving manner”203. Além disso, os autores também apontam 

que a seguradora poderá, caso queira, adotar um comportamento coerente, defendendo 

sempre seus interesses sob uma determinada perspectiva, mesmo que em outros 

procedimentos arbitrais o resultado lhe tenha sido desfavorável204, razão pela qual os 

autores concluíram que em sede arbitral “a seguradora pode dar quantas mordidas quiser 

na maçã. Em contraste, no procedimento comum as teorias do ‘collateral estoppel’ e da 

stare decisis garantiriam à seguradora apenas uma mordida da maçã”.205  

Os autores também trazem exemplos sob uma perspectiva dos desafios dos One-

Shotters. Conforme apontam “esse caráter ‘desregulado’ da arbitragem significa que cada 

segurado, cuja disputa deverá ser resolvida por arbitragem, se arrisca a proceder como se 

 
202 Tradução livre: ABRAHAM, Kenneth S.; MONTGOMERY, J.W.. The Lawlessness of Arbitration. 

UVA School of Law, Public Law Research Paper No. 02-09, (December 2002). Disponível em 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=353340 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.353340, p. 7: “[…] each 

arbitration is an island unto itself, not governed by any prior arbitration outcomes and incapable of having 

an effect on any future arbitration”. 
203 Cf. ABRAHAM, Kenneth S.; MONTGOMERY, J.W.. The Lawlessness of Arbitration. UVA School of 

Law, Public Law Research Paper No. 02-09, (December 2002). Disponível em 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=353340 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.353340 p. 14: “In any of these 

settings, the policyholder is subjected to potentially ‘lawless’ treatment in several different ways. First, the 

insurer may take different positions regarding the meaning of a particular policy provision without concern 

to the requirements of judicial estoppel that would ordinarily obtain in a judicial proceeding. Therefore, 

the insurer may with impunity attempt to treat similarly situated policyholders differently, or differently-

situated policyholders the same, each time interpreting the relevant policy provision in an inconsistent, but 

self-serving manner”. 
204 ABRAHAM, Kenneth S.; MONTGOMERY, J.W.. The Lawlessness of Arbitration. UVA School of 

Law, Public Law Research Paper No. 02-09, (December 2002). Disponível em 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=353340 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.353340 p. 14: ‘”Second, even 

the insurer that takes a consistent position about the meaning of a policy provision is entitled to continue 

to do so even though one arbitration panel after another rejects the insurer’s position”. 
205 Tradução livre: Cf. ABRAHAM, Kenneth S.; MONTGOMERY, J.W.. The Lawlessness of Arbitration. 

UVA School of Law, Public Law Research Paper No. 02-09, (December 2002). Disponível em 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=353340 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.353340 p. 14: “the insurer gets 

as many bites of the apple as it wishes. In contrast, in ordinary litigation the doctrines of collateral estoppel 

and stare decisis would give the insurer only one bite of the apple”. 

https://ssrn.com/abstract=353340
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.353340
https://ssrn.com/abstract=353340
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.353340
https://ssrn.com/abstract=353340
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.353340
https://ssrn.com/abstract=353340
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.353340
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fosse o primeiro segurado a buscar a tutela do direito em questão”206. Em outros termos, 

caso os segurados, One-Shotters, tivessem acesso às decisões pretéritas e caso os tribunais 

arbitrais de seus procedimentos estivessem vinculados a outros precedentes arbitrais ou 

estivessem sujeitos a um mecanismo de revisão e uniformização das decisões, 

dificilmente o segurado estaria nesta empreitada solo, sujeito unicamente ao resultado de 

sua própria performance no procedimento. 

De maneira similar, Luiz Fernando Martins Kuyven, ao defender a implementação 

de um sistema de precedentes arbitrais, reconhece no sistema processual arbitral um 

amplo espaço para que casos semelhantes sejam tratados de forma distinta, 

desconsiderando-se, inclusive interpretações já sedimentadas pelas cortes estatais.207 

Parece-nos, portanto, possível concluir que um sistema que prioriza a 

uniformização do tratamento de questões jurídicas e fáticas similares contribui para 

mitigar o desequilíbrio entre Repeat Players e One-Shotters. É dizer que um sistema que 

concebe os procedimentos de forma isolada aumenta o espaço para que Repeat Players 

se beneficiem de sua capacidade de influenciar o julgamento e “play the odds” de cada 

procedimento, sem ter que se preocupar com as repercussões em grande escala de suas 

decisões. Os One-Shotters, por sua vez, encontram-se desamparados e dependentes da 

interpretação que um único órgão julgador vai fazer daquela questão em específico e 

conforme trazida a seu conhecimento unicamente por aquelas partes, sem ter 

conhecimento e consideração por outras demandas similares (incluindo nesse sentido não 

só a decisão de outros órgãos julgadores, como seus fundamentos jurídicos, as provas 

analisadas, os fatos demonstrados etc.). 

Inobstante as ponderações acima exaradas, não podemos deixar de notar que o 

isolamento do processo arbitral, em razão da falta de mecanismos de uniformização de 

decisões, pode ter um efeito contrário aos interesses dos Repeat Players. Como vimos 

 
206 Tadução livre: ABRAHAM, Kenneth S.; MONTGOMERY, J.W.. The Lawlessness of Arbitration. UVA 

School of Law, Public Law Research Paper No. 02-09, (December 2002). Disponível em 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=353340 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.353340 p.14: “these ‘lawless’ 

features of binding arbitration mean that every policyholder whose claim must be resolved in arbitration 

risks proceeding as if it is the first policyholder ever to make the kind of claim in question”. 
207 KUYVEN, Luiz Fernando Martins. O necessário precedente arbitral. Revista de Arbitragem e 

Mediação, São Paulo, v. 36, p.295-315, jan-mar, 2013. p. 296: “Essa aplicação puramente ad hoc das 

normas jurídicas pelos árbitros, mesmo em matérias já amplamente discutidas por tribunais estatais e 

arbitrais, além de produzir decisões conflitantes em casos envolvendo, muitas vezes, a mesma matéria, a 

mesma câmara arbitral e as mesmas partes, nos conduz à incerteza da aplicação do Direito, o que só 

favorece a parcialidade e a arbitrariedade”. 

https://ssrn.com/abstract=353340
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.353340
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anteriormente, uma das capacidades do Repeat Player que lhe permite aferir vantagens 

frente a um litigante One-Shotter reside justamente na sua capacidade de buscar ganhos 

marginalmente maiores, desconsiderando o interesse naquela demanda em específico, 

como, por exemplo, ao utilizar o processo de forma a consolidar entendimentos 

jurisprudenciais que são benéficos aos seus interesses ou suprimindo a postulação de 

demandas que podem lhe gerar resultados negativos a longo prazo.208  

Contudo, em razão da falta de mecanismos de uniformização de decisões no 

sistema processual arbitral, é forçoso reconhecer que o Repeat Player não poderá se valer 

dessa sua capacidade. Uma vez que as decisões arbitrais não consolidam um 

entendimento acerca da questão sub judice, fato é que o Repeat Player não terá a 

capacidade de investir na sedimentação de determinado entendimento a seu favor. Da 

mesma forma, o Repeat Player terá pouco interesse em dissuadir demandas que sejam 

desfavoráveis aos seus interesses a longo prazo, ou seja, que possam se materializar em 

um precedente desvantajoso. Justamente por conta do isolamento do processo arbitral, 

ilustrado pela falta de mecanismos de uniformização de decisões e de criação de 

jurisprudência, é também mais difícil ao Repeat Player operar o instituto da arbitragem 

para manipular o sistema e promover novas interpretações legais e contratuais ou 

sedimentar e pacificar entendimentos, pelo menos não da maneira como ocorre na esfera 

judicial. 

Concluímos, desta forma, que a falta de mecanismos de uniformização pode 

contribuir para a manifestação do Fenômeno Repeat Player na medida em que os One-

Shotters atuarão, sempre, como se este fosse o primeiro caso a ser julgado quanto àquela 

determinada questão, sendo que o Repeat Player poderá, a cada nova arbitragem, atuar 

da forma que melhor entender, sem ter que se preocupar com as repercussões de uma 

eventual decisão contrária aos seus interesses. Contudo, não podemos deixar de notar que 

a falta de mecanismos de uniformização de decisões também atua contrariamente aos 

interesses dos Repeat Players, na medida em que impede que estes operem o sistema 

 
208 WEIDEMAIER, W. Mark C. Arbitration and the Individuation critique. Arizona Law Review, v. 49, 

p. 69-112, 2007. p. 72: “If a dispute occurs, the repeat player may seek to generate a favorable precedent 

or, conversely, to suppress rule changes that might benefit future adversaries. To that end, a repeat-player 

defendant might settle weak cases and litigate only those it expects to win. If it does litigate, the defendant 

may make substantial investments in its defense for a number of reasons. For one thing, it may invest 

because the result has consequences for future cases. Likewise, the defendant may spend heavily on, say, 

developing expert witnesses and planning legal strategy, because it can spread these costs, and reap the 

benefits, over multiple cases. The result is that, in many cases, repeat players will rationally make litigation 

investments that no individual litigant can hope to match”. 
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adjudicatório para modificarem interpretações normativas ou para consolidarem decisões 

em seu benefício.  

 

3.3. Autorregulação da arbitragem 

 

Ainda quando tratamos da arbitragem sob uma perspectiva jurisdicional, podemos 

também considerar que a dinâmica do exercício dessa jurisdição privada pode impactar 

na manifestação do Fenômeno Repeat Player em razão da falta de normas 

procedimentais. Já tratamos anteriormente das normas que se aplicam ao processo arbitral 

e aquelas regras fundamentais para o fechamento operacional do sistema processual 

arbitral. Cumpre-nos, portanto, adentrar no âmbito do próprio procedimento.  

Conforme já reiterado neste trabalho, a escolha pela via arbitral implica o 

reconhecimento de que há um amplo espectro de atuação para partes e árbitros. Esse 

espaço de atuação é evidenciado, em nossa legislação, pela falta de dispositivos e regras 

vinculantes e imperativas no que diz respeito à condução do procedimento. Nesse sentido, 

vale transcrição das palavras de Candido Rangel Dinamarco, segundo o autor, observados 

os princípios processuais que regem qualquer prestação jurisdicional, garantindo-se o 

devido processo legal, cabe às partes um amplo espaço de autonomia para estabelecer o 

procedimento, não por outra razão, “é sintomático o fato de a Lei de Arbitragem conter 

apenas dois artigos destinados ao desenho do procedimento e dos atos processuais (arts. 

21/22), em contraste com as dezenas de dispositivos a esse propósito ditados pelo Código 

de Processo Civil”.209 

Não há, como se pode verificar no “Capítulo IV – do Procedimento Arbitral” da 

Lei de Arbitragem, grandes regramentos quanto ao procedimento arbitral. Se observado 

o conteúdo dos artigos 19 a 21 do referido diploma, percebe-se que as regras aplicáveis 

ao procedimento arbitral estão sujeitas, em primeiro lugar, à vontade das partes e, em 

segundo lugar, à discricionariedade do tribunal arbitral, contanto que haja o respeito aos 

princípios processuais fundamentais210. Basta observar o conteúdo do caput e do §1º do 

 
209 DINAMARCO, Candido Rangel. A Arbitragem na teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 

2013. p. 52. 
210 A exemplo do art. 21, §2º o qual prevê que “Serão, sempre, respeitados no procedimento arbitral os 

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

convencimento”. 
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artigo 21 da Lei de Arbitragem os quais preveem que “a arbitragem obedecerá ao 

procedimento estabelecido pelas partes na convenção de arbitragem, que poderá reportar-

se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, facultando-se, 

ainda às partes delegar ao próprio árbitro, ou ao tribunal arbitral, regular o procedimento” 

e que “não havendo estipulação acerca do procedimento, caberá ao árbitro ou ao tribunal 

arbitral discipliná-lo”. 

Com base em nosso ordenamento, Carlos Alberto Carmona explica que 

[t]rês, portanto, são as escolhas dos contendentes acerca do procedimento 

arbitral: podem criar um procedimento especialmente para a solução dos seus 

litígios, podem reportar-se a regras de um órgão arbitral institucional (ou a 

regras de processo constantes de algum código ou lei) ou podem deixar a 

critério do árbitro disciplinar o procedimento211. 

Essas três escolhas apontadas pelo autor traduzem justamente esse poder que é 

conferido às partes, tanto para regrarem por elas mesmas o procedimento, como para 

escolherem regras já existentes ou para conferirem aos julgadores os poderes de 

estabelecer as regras procedimentais aplicáveis. 

Vale notar que nossa legislação não é única. A título meramente exemplificativo, 

citamos o “Chapter V – Conduct of Arbitral Proceedings” da Uncitral Model Law on 

International Commercial Arbitration (Lei Modelo da Uncitral). Assim como em nossa 

legislação, a Lei Modelo da Uncitral, que foi aceita e incorporada por 83 Estados212, prevê 

em seu artigo 19.(1) que “sem prejuízo das disposições da presente Lei, as partes podem, 

por comum acordo, escolher livremente o procedimento a ser seguido pelo tribunal 

arbitral”213. No artigo 19.(2) determina-se que caberá aos árbitros estabelecer as regras 

caso as partes não o tenham feito. In verbis: “[n]a falta de tal acordo, o tribunal arbitral 

pode, sem prejuízo das disposições da presente Lei, conduzir a arbitragem do modo que 

julgar apropriado. Os poderes conferidos ao tribunal arbitral compreendem o de 

 
211 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009, p. 290. 
212 https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration/status. Consultado em 

09.07.2020. 
213 Uncitral Model Law on International Commercial Arbitration. Ar. 19.(1) Subject to the provisions of 

this Law, the parties are free to agree on the procedure to be followed by the arbitral tribunal in conducting 

the proceedings. 

https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration/status
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determinar a admissibilidade, a pertinência, a importância e a matéria de qualquer prova 

produzida”.214 

No mesmo sentido, vale citar o artigo V.(1).(d) da Convenção sobre o 

Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras (Convenção de Nova 

York), incorporada em nosso ordenamento por meio do Decreto nº 4.311/2002, o qual 

prevê que “o reconhecimento e a execução de uma sentença poderão ser indeferidos, a 

pedido da parte contra a qual ela é invocada, unicamente se esta parte fornecer, à 

autoridade competente onde se tenciona o reconhecimento e a execução, prova de que: 

[...] (d) a composição da autoridade arbitral ou o procedimento arbitral não se deu em 

conformidade com o acordado pelas partes, ou, na ausência de tal acordo, não se deu em 

conformidade com a lei do país em que a arbitragem ocorreu”. Ou seja, presa-se, 

justamente, pela autonomia da vontade, reconhecendo-se, como hipótese de denegação 

de homologação e reconhecimento de sentença arbitral estrangeira, o desrespeito ao 

procedimento escolhido pelas partes. 

Como explica Gary Born, ao analisar a questão da flexibilidade procedimental no 

âmbito da arbitragem internacional, 

[u]ma das características fundamentais da arbitragem internacional é a 

liberdade das partes para acordarem acerca do procedimento arbitral. Esse 

princípio é reconhecido pela Convenção de Nova York e outras convenções 

sobre arbitragem internacional; é garantido por leis de arbitragem em 

virtualmente todas jurisdições; está contido nas, e é facilitado pelas, regras da 

maioria das instituições arbitrais; e é de fundamental importância prática. A 

autonomia procedimental das partes é limitada apenas por requisitos 

obrigatórios da lei nacional aplicável e, de acordo com a maioria das 

legislações, esses requerimentos são de escopo limitado.215 

Observa-se, portanto, que há uma tendência no mundo da arbitragem de garantir 

às partes ampla liberdade para estabelecer as regras do procedimento e de garantir aos 

árbitros, na ausência de escolha pelas partes, o poder para disciplinar o procedimento 

arbitral. Tanto as partes como os árbitros, no entanto, deverão sempre respeitar os limites 

 
214Uncitral Model Law on International Commercial Arbitration. Art. 19.(2). Failing such an agreement, 

the arbitral tribunal may, subject to the provisions of this Law, conduct the arbitration in such manner as 

it considers appropriate. 
215 Tradução livre: BORN, Gary B.. International Arbitration: law and practice. 2. ed.  Kluwer Law 

International, 2015. p. 156: “One of the fundamental characteristics of international arbitration is the 

parties’ freedom to agree upon the arbitral procedure. This principle is acknowledged in the New York 

Convention and other international arbitration conventions; it is guaranteed by arbitration statutes in 

virtually all jurisdictions; it is contained in and facilitated by the rules of most arbitral institutions; and it 

is of fundamental practical importance. The parties’ procedural autonomy is qualified only by the 

mandatory requirements of applicable national law and, under most statutes, these requirements are very 

limited in scope”. 
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estabelecidos pela aplicação de princípios processuais mandatórios, tais como os 

princípios do devido processo legal e do contraditório. 

Assim, podemos concluir que, se por um lado o legislador pátrio se preocupou em 

garantir aplicação de princípios processuais mínimos para garantir a higidez do processo 

arbitral, por outro buscou assegurar que o caráter privado da arbitragem lhe rendesse 

maior flexibilidade e autonomia de forma que as partes e os árbitros possam, eles mesmos, 

estabelecer as regras procedimentais aplicáveis. Em outros termos, o legislador pátrio, em 

consonância com a prática internacional, deixou um amplo espaço de atuação no que diz 

respeito ao andamento do próprio procedimento arbitral. Existe, se podemos dizer desta 

forma, um vácuo normativo em relação às questões procedimentais. 

Neste capítulo, não trataremos das escolhas das partes na tentativa de preencher o 

espaço normativo apontado, este tema será objeto de capítulo específico. Para este ponto 

de nosso trabalho, convém notar que o vácuo normativo propositalmente deixado pelo 

nosso legislador, pode contribuir para a manifestação do Fenômeno Repeat Player, pois 

enseja uma autorregulação do setor. 

Justamente em razão do amplo espectro de atuação conferido às partes e aos 

árbitros, a arbitragem vem se mostrando cada vez mais como um ambiente autorregulado 

e, pode-se presumir, conforme os apontamentos de Marc Galanter, que os Repeat Players 

participam dessa autorregulação de forma mais efetiva. 

No âmbito da arbitragem, a mais evidente consequência do vácuo normativo é a 

proliferação de soft laws procedimentais que buscam justamente trazer segurança e 

previsibilidade ao instituto no que diz respeito à condução do procedimento arbitral. 

Conforme explica Hui Wang soft laws são 

[...] definidas como normas escritas que buscam regular procedimentos 

arbitrais. Elas são elaboradas por agentes não-estatais (organizações 

intragovernamentais, organizações não-governamentais e instituições 

arbitrais), apesar de não serem legalmente vinculantes e não poderem ser 

diretamente aplicadas pelo poder coercitivo do Estado, elas ainda possuem 

algum caráter de normatividade.216  

 
216WANG, Hui. Multidimensional thinking about the ‘Soft laws’ phenomena in International commercial 

arbitration: a chinese perspective. ASA Bulletin, Kluwer Law International, v. 36, n. 3, 2018. p. 616:  

“defined as textual norms aiming at regulating arbitration procedures. They are produced by non-state 

actors (inter-governmental organizations, non-government organizations and arbitration institutions), 

though not legally binding and cannot be directly enforced by coercive state power, they are still of some 

normativity”. 
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A existência dessa profusão de soft laws decorre precisamente do amplo espaço 

de atuação conferido aos participantes da arbitragem. Por se tratar de um sistema pouco 

regulamentado, onde existem poucas regras procedimentais, os próprios agentes da 

arbitragem (isto é, advogados, árbitros, agentes das instituições arbitrais, estudiosos e 

juristas interessados na área) acabam por regular questões que normalmente surgem ao 

longo de procedimentos, na medida em que as soft laws proporcionam “ganho de 

previsibilidade na solução de questões processuais normalmente não disciplinadas em lei 

ou nos regulamentos”217, preenchendo, assim, esse espaço deixado pelas legislações 

nacionais.  

Trata-se de um exemplo de autorregulação do setor, onde seus próprios agentes, 

ao analisarem as deficiências e carências do sistema, propõem regras e normas que, por 

mais que não sejam vinculantes, oferecem um guia para partes, instituições e julgadores. 

Nesse sentido, vale trazer os dizeres de André de Albuquerque Cavalcanti Abbud quando 

aponta que “[a] soft law tornou-se, assim, importante instrumento de que se tem valido a 

comunidade arbitral para a autorregulação dinâmica da arbitragem, em resposta àquelas 

pressões derivadas da transformação do instituto em ‘indústria global’”.218 

A utilização dessas soft laws procedimentais pode ser, a nosso ver, um elemento 

que contribua para manifestação do Fenômeno Repeat Player em razão de duas 

considerações. A primeira e mais óbvia razão reside no fato de que soft laws 

procedimentais são específicas e técnicas. Em outros termos, contribuem para aumentar 

a complexidade do sistema normativo da arbitragem, o que, conforme considerado por 

Marc Galanter, é sentido de maneira mais intensa pelos One-Shotters. A falta de 

experiência e prática no setor pode levar o One-Shotter, e seu advogado, a aplicarem de 

forma equivocada, e por vezes inadequadamente, as soft laws. Este tema será 

especificamente tratado mais adiante.  

A segunda implicação, e por ora mais relevante, relativa à autorregularão do meio 

arbitral, diz respeito à capacidade participativa dos One-Shotters nesse processo de 

concepção e estipulação de regras procedimentais.  

 
217 ABBUD, André de Albuquerque Cavalcanti. Soft Law e Produção de Provas da Arbitragem 

Internacional. São Paulo: Atlas, 2014. (Coleção Atlas de Arbitragem). p. 57.   
218 ABBUD, André de Albuquerque Cavalcanti. O papel da soft law processual no desenvolvimento da 

arbitragem. In: CARMONA, Carlos Alberto; LEMES, Selma Ferreira; MARTINS, Pedro Batista (Org.). 20 

anos da lei de arbitragem: homenagem a Petrônio R. Muniz. São Paulo: Atlas, 2017. p. 6. 
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Como expõe William Park são os próprios agentes do mercado da arbitragem que 

terminam por conceber essas regras e diretrizes aplicáveis ao procedimento arbitral. De 

forma esclarecedora, aponta o autor que existe uma “cross-pollination” no âmbito da 

arbitragem, onde a livre circulação dos agentes, que transitam nas mais diversas posições 

(enquanto árbitros, consultores, advogados, pareceristas, acadêmicos e doutrinadores), 

resulta na elaboração de normas e regras especificamente desenhadas para resolver os 

problemas usualmente enfrentados e debatidos pelos usuários do sistema. Segundo o 

autor 

Muito dessa polinização intelectual cruzada implica que juristas e 

doutrinadores que agem como abelhas operárias, zunindo de simpósio em 

simpósio e de caso em caso, compartilham suas perspectivas sobre como 

resolver disputas, ou estabelecem padrões acerca da oitiva de testemunhas, 

produção de provas e ética profissional. Exemplos clássicos incluem o trabalho 

da UNCITRAL tanto no que diz respeito ao regulamento de arbitragem quanto 

à Lei Modelo, assim como os instrumentos da International Bar Association 

no que diz respeito a conflito de interesse e produção de prova, e também o 

compêndio de melhores práticas para procedimentos arbitrais da American 

College of Commercial Arbitrators. Construídas com base na tradição arbitral 

memorializada em tratados e artigos, as soft laws procedimentais operam em 

consonância com as normas rígidas impostas por estatutos, tratados e regras 

institucionais.219 

No mesmo sentido Hui Wang aponta que a flexibilidade da arbitragem leva à 

conclusão de que a normatização do sistema se dá “da base para o topo” com a 

“codificação da prática”. Explica que  

o regime arbitral moderno é, em certa medida, produto da prática codificada e 

não uma dedução lógica dos estados nacionais do topo para a base. Nesse 

sentido, o racional por trás das soft laws criadas nesta época contemporânea e 

a lex mercatória criada na Idade Média é de natureza idêntica. Por analogia, 

soft laws, são a nova lex mercatoria procedimental e refletem a tradição 

histórica da arbitragem.220 

 
219Tradução livre: PARK, William W. Arbitrators and Accuracy. Journal of International Dispute 

Settlement, Oxford: Oxford University Press, v. 1, n. 1, p. 25-53, fev. 2010. p. 36: “Much of such intellectual 

cross-pollination implicates legal practitioners and scholars who serve as worker bees, buzzing from 

symposium to symposium and from case to case, sharing views on how to resolve dispute, or set standards 

for testimony, document production and ethics. Notable examples include the work of UNCITRAL on both 

arbitration rules and a Model Law, as well as the International Bar Association instruments on conflicts-

of-interest and evidence, and the American College of Commercial Arbitrators compendium of ‘Best 

Practices’ for arbitral proceedings. Built on arbitral lore memorialized in treaties and learned papers, the 

‘soft law’ of procedure operates in tandem with the firmer norms imposed by statutes, treaties and 

institutional rules”. 
220 Tradução livre : WANG, Hui. Multidimensional thinking about the ‘Soft laws’ phenomena in 

International commercial arbitration: a chinese perspective. ASA Bulletin, Kluwer Law International, v. 

36, n. 3, 2018. p. 618 : “the modern arbitration regime is to some extent a product of practice codification, 

not an ‘top to bottom’ logical deduction by national states. In this regard, the rationale behind ‘soft laws’ 

created in the contemporary era and the lex mercatoria to be created in the Middle Ages is of identical 

nature. By analogy, ‘soft laws’ are the new procedural lex mercatoria and they reflect arbitration’s 

historical tradition”. 
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O mesmo autor segue ainda ao afirmar que a elaboração das soft laws segue uma 

lógica de mercado, uma vez que traduz o princípio da oferta e da demanda: “em linhas 

gerais, o fenômeno das soft laws representa uma relação de oferta-procura entre diversos 

participantes”.221  

O fato de que as soft laws são um reflexo das demandas dos players do mercado 

da arbitragem, e que são esses mesmos agentes do sistema que produzem essas soft laws, 

implica considerar que as soft laws provavelmente não refletem os interesses dos One-

Shotters. Conforme as conclusões exaradas por Marc Galanter, o One-Shotter usualmente 

tem menos influência, menor poder e menos oportunidade tanto para influenciar e alterar 

o corpo normativo como para garantir que as mudanças que lhes sejam favoráveis sejam 

de fato implementadas. 

Ao assumirmos a premissa de Marc Galanter, devemos deduzir que o corpo de 

normas que surge no âmbito da arbitragem em razão do vácuo normativo deixado pela 

legislação – sobretudo as soft laws –, é pouco influenciado pelos interesses dos usurários 

esporádicos e eventuais do sistema. Em outros termos, é possível inferir que os One-

Shotter dificilmente implementarão mudanças procedimentais favoráveis aos seus 

interesses no âmbito da arbitragem, pelo menos não de forma sistematizada como 

refletido nas soft laws.  

Essa premissa pode explicar a razão de não existirem muitas soft laws que tratem 

de questões sensíveis aos interesses dos One-Shotters. Como vimos, existem questões 

atinentes ao processo arbitral que poderiam minimizar o Fenômeno Repeat Player a 

depender da forma como é conduzido o procedimento. É o caso, por exemplo, da falta de 

mecanismos que regulem o ajuizamento de demandas coletivas, já abordado no capítulo 

anterior, ou que tratem da falta de recursos de uma das partes, tema que será tratado em 

capítulo próprio.  

Especificamente, ao se analisar as soft laws disponibilizadas tanto pelo Chartered 

Institute of Arbitrators (CIArb) como pela International Bar Association (IBA), 

instituições renomadas no mercado da arbitragem internacional, responsáveis, entre 

outras coisas, pela elaboração de soft laws, identificamos que apenas uma dentre as trinta 

 
221 Tradução livre: WANG, Hui. Multidimensional thinking about the ‘Soft laws’ phenomena in 

International commercial arbitration: a chinese perspective. ASA Bulletin, Kluwer Law International, v. 

36, n. 3, 2018. p. 619: “broadly speaking, the ‘soft laws’ phenomena represent a supply-demand 

relationship among various actors. 
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e duas222 regras e diretrizes disponibilizadas trata especificamente de questões atinentes 

à participação de partes que, podemos considerar conforme a definição trazida no marco 

teórico deste trabalho, como sendo One-Shotters.  

A grande maioria das regras e diretrizes publicadas pelo CIArb e pela IBA busca 

tratar de questões procedimentais genéricas aplicáveis a procedimentos arbitrais de 

maneira ampla. É o caso por exemplo das IBA Guidelines on Conflict of Interest, que traz 

balizas para que se verifique a existência de conflito de interesse do árbitro com as partes 

e/ou com a demanda. O mesmo se diz com relação as IBA Rules on the Taking of 

Evidence, que buscam traçar diretrizes para produção de provas no âmbito das arbitragens 

internacionais. No caso do CIArb, podemos citar como exemplo de soft laws genéricas a 

Guideline 1 – Interviews for prospective arbitrators, que sistematiza boas práticas para o 

profissional que está sendo entrevistado para possível indicação como árbitro, ou mesmo 

a Guideline 3 – Jurisdictional Challenges, que estabelecem diretrizes para a condução, 

por parte do árbitro, de impugnações à jurisdição arbitral.  

Ainda que essas soft laws não tratem expressa e especificamente de questões 

atinentes a interesses de Repeat Players, não podemos deixar de notar que elas refletem 

justamente os anseios e necessidades daqueles que ativamente participam e integram a 

comunidade arbitral internacional. Assim, podemos assumir que há pouco incentivo para 

que sejam concebidas diretrizes e regras para tratar de problemas enfrentados pelos One-

Shotters na esfera arbitral. 

Contudo, não podemos deixar de notar que o CIArb elaborou e publicou em 2011 

a “Practice Guideline 17: Guidelines for Arbitrators dealing with cases involving 

consumers and parties with significant differences of resources”, que trata 

especificamente de procedimentos nos quais se verifica uma disparidade econômica entre 

 
222 Estão disponíveis no site da IBA quatro regras/diretrizes referentes à arbitragem, sendo estas Guidelines 

on Conflict of Interest in International Arbitration; Guidelines on Party Representation in International 

Arbitration; Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration; e Guidelines for Drafting 

International Arbitration Clauses. No site do CIArb estão disponíveis 28 regras/diretrizes, sendo estas 

Guideline 1 Interviews for prospective arbitrators, Guideline 2 Terms of Appointment including 

remuneration, Guideline 3  Jurisdictional Challenges, Guideline 4 Application for Interim Measures, 

Guideline 5 Security for Costs, Guideline 6 Managing Arbitrations and Procedural Orders, Guideline 7 

Party Appointed and Tribunal Appointed Expert Witnesses, Guideline 8 Documents Only Arbitration 

Proceedings, Guideline 9 Party Non-Participation, Guideline 10 Drafting Arbitral Awards Part I, 

Guideline 11 Drafting Arbitral Awards Part II, Guideline 12 Drafting Arbitral Awards Part III, Guideline 

13 Witness Conferencing, Introduction to the International Arbitration Practice Guidelines, ADR 

Procedures in Arbitration, Consumers and Parties with Significant Differences of Resources, Making of 

Awards on Interest, Multy-Party Arbitrations e CIArb Code of Professional and Ethical Conduct. 
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as partes, sendo que, podemos presumir que essas guidelines sejam aplicáveis para os 

casos de Repeat Players e One-Shotter, uma vez que, conforme constatado por Marc 

Galanter, uma das principais diferenças entre essas classes de litigantes é justamente o 

poderio econômico.  

Também não podemos deixar de considerar que hoje existe, pelo menos no âmbito 

nacional, um apelo para a regulamentação de procedimentos arbitrais coletivos no âmbito 

societário. Conforme já apontamos anteriormente, diversos estudiosos do tema têm 

publicado trabalhos acerca da necessidade de se viabilizar um procedimento arbitral 

coletivo para suprir uma carência observada no âmbito das arbitragens societárias o que, 

de certa forma, pode beneficiar One-Shotters.223  

A existência de guideline isolada do CIArb e o reconhecimento por parte da 

doutrina nacional acerca da necessidade de se estabelecer um regulamento para 

procedimentos arbitrais coletivos no âmbito da arbitragem societária pode ser indicativo 

de que a comunidade arbitral não está alheia às particularidades dos procedimentos 

arbitrais envolvendo Repeat Players e One-Shotters.  

Contudo, a hipótese levantada neste capítulo, de que a autorregulação do 

procedimento arbitral pode contribuir para a manifestação do Fenômeno Repeat Player, 

não é descartada. Seriam necessários estudos empíricos mais aprofundados para 

demonstrar se existe uma demanda, por parte dos One-Shotters, em estabelecer regras 

procedimentais específicas, e que essa demanda não é atendida em razão da pouca 

influência que partes One-Shotters tenham no meio arbitral. Ao se analisar a questão por 

um viés teórico, isto é, assumindo como verdadeira a premissa de Marc Galanter de que 

One-Shotters têm menos capacidade e poder para influenciar a composição do corpo 

normativo e garantir a absorção de regras que lhes sejam mais favoráveis pelas 

instituições, podemos concluir que a arbitragem, por ser um ambiente um predomina uma 

autorregulação procedimental, pode contribuir para aumentar as consequências do 

Fenômeno Repeat Player.  

  

 
223Cf. COELHO, Eleonora. A necessidade de criação de regulamentos adaptados para arbitragens coletivas 

no Mercado de Capitais. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti. Processo 

Societário - Volume III. São Paulo: Quartier Latin, 2018. p. 115-145 
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4. ARBITRAGEM E SUA NATUREZA CONTRATUAL  

 

A arbitragem pode ser estudada sob uma perspectiva privada ou contratual, isto é, 

analisando o instituto tendo como base não a sua função enquanto processo destinado a 

resolver litígios, mas sim enquanto fruto de comunhão de vontade das partes. 

Neste capítulo, analisaremos se essa natureza privada e contratual da arbitragem 

pode ensejar a manifestação do Fenômeno Repeat Player. Para tanto, abordaremos quatro 

implicações decorrentes da constatação de que a arbitragem também tem natureza 

contratual. A primeira, e a mais evidente, é que a própria escolha pela via arbitral implica 

o exercício da autonomia da vontade das partes, de tal sorte que tal escolha pode ser 

imposta de maneira a beneficiar a parte mais forte, i.e. o Repeat Player. A segunda 

implicação decorre do fato de que, em razão de sua natureza privada, a escolha pelo 

procedimento arbitral resulta na necessidade de pagamento de custas e honorários para os 

terceiros – árbitros, o que também pode impactar a forma com a qual partes em 

disparidade de condições atuam no processo. A terceira implicação diz respeito ao fato 

de que atuam na arbitragem agentes privados, isto é, sujeitos a pressões e incentivos 

econômicos de maneira mais acentuada do que os agentes estatais que integram o sistema 

processual estatal, de tal sorte que podem ser mais propensos a cederem à influência 

exercida por agentes economicamente mais relevantes, novamente, os Repeat Players. 

Por fim, a quarta implicação está atrelada à maior autonomia dada às partes para que 

regulem e administrem o procedimento da forma que melhor lhes aproveite, de tal forma 

que a parte que tenha maior poder de barganha ou mesmo maiores condições de impor os 

termos da relação jurídica tenha, também, maior capacidade de regular o procedimento 

arbitral em seu benefício. Analisaremos cada uma dessas implicações individualmente. 

 

4.1. A escolha pela arbitragem e a convenção arbitral 

 

O fato de a arbitragem ser um procedimento fruto do consentimento das partes 

implica que analisemos, em primeiro lugar, em que medida a própria escolha pela via 

arbitral pode ser um elemento que contribui para a manifestação do Fenômeno Repeat 

Player. As partes, no exercício de sua autonomia privada podem, quando revestidas dos 
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requisitos legais necessários – arbitrabilidade subjetiva e objetiva –, optar por resolverem 

seus litígios por meio da arbitragem.  

Para o nosso sistema jurídico nacional, a escolha pela arbitragem se dá por meio 

do que se denomina “convenção de arbitragem”. De acordo com Luiz Fernando Guerrero 

trata-se do “acordo de vontades pelo qual as partes se vinculam à solução de litígios 

determinados ou determináveis, presentes ou futuros, por meio de juízo arbitral, sendo 

derrogada, em relação aos mencionados litígios, a jurisdição estatal”.224  

A convenção de arbitragem pode ser celebrada de duas formas. De acordo com o 

artigo 3º da Lei de Arbitragem, as partes poderão optar pela via arbitral através da 

convenção de arbitragem a qual engloba a cláusula compromissória (cláusula contratual 

redigida previamente ao surgimento do litígio) e o compromisso arbitral (compromisso 

assinado pelas partes para resolução de um litígio já materializado).  

Tanto a cláusula compromissória como o compromisso arbitral são considerados, 

hoje, como suficientes para que se afira a vontade das partes em deslocar seus litígios da 

jurisdição estatal para a jurisdição arbitral privada. Carlos Alberto Carmona aponta que, 

“cláusula e compromisso podem, indistintamente, instituir a arbitragem [...] de modo que 

uma e outro são acordos mediante os quais renuncia-se à solução estatal de conflitos, em 

prol da atuação do juiz escolhido pelos litigantes”225. Ou seja, ambas espécies de 

convenção de arbitragem produzem os mesmos efeitos jurídicos. 

Os efeitos da celebração da convenção de arbitragem já foram amplamente 

tratados neste trabalho, em capítulo específico, de tal forma que podemos apenas remeter 

às nossas considerações de que hoje há um consenso de que a convenção e arbitragem 

possui, como efeito positivo, a vinculação das partes à resolução de seus litígios pela via 

arbitral226 e, como efeito negativo, a derrogação da jurisdição estatal, o que implica, 

inclusive, o reconhecimento, pelo próprio juiz togado, de que não possui competência 

para apreciar a questão.227 

 
224GUERRERO, Luis Fernando. Convenção de Arbitragem e Processo Arbitral. São Paulo: Atlas, 2009. 

(Coleção Atlas de Arbitragem). p. 5. 
225CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009, p. 102. 
226CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009, p. 79. 
227SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em Contratos Administrativos. Rio de Janeiro: Forense, 

2011. (Coleção ADRs). p. 37. 
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Estabelecidas as maneiras pelas quais as partes podem optar por se submeter à via 

arbitral, devemos considerar se há espaço para manifestação do Fenômeno Repeat Player. 

Para prosseguirmos com o propósito deste trabalho, abordaremos, unicamente a utilização 

da cláusula compromissória e se a sua redação ou elaboração são capazes de contribuir 

para o Fenômeno Repeat Player.228  

A cláusula compromissória está regulada pelo artigo 4º da Lei de Arbitragem, o 

qual prevê um requisito material e um requisito formal para que seja válida a disposição 

contratual. Como aponta Carlos Alberto Carmona, para que seja válida a cláusula 

compromissória  

basta que as partes mencionem as relações jurídicas por ela abarcadas, ou seja, 

é suficiente reportar-se a determinado contrato, às relações societárias relativas 

aos integrantes de determinada empresa, a certos serviços, sem maior 

preocupação em especificar os litígios que poderão decorrer do relacionamento 

contratual mantido pelas partes.229 

O objetivo do legislador foi limitar o escopo da convenção das partes, no sentido 

de impedir que estas submetam à arbitragem todo e qualquer conflito nos quais possam 

se envolver, fazendo com que a cláusula compromissória se reporte sempre a uma relação 

jurídica identificada ou identificável. Não pode haver, portanto, uma opção pela via 

arbitral em abstrato. 

Já quanto ao requisito formal, de acordo com o artigo 4º, §1º, a cláusula 

compromissória deve ser estipulada por escrito. Assim, para além dos requisitos básicos 

para a celebração de qualquer negócio jurídico, a única condição formal prevista pelo 

legislador para que se verifique a existência, validade e eficácia de uma cláusula 

compromissória é a necessidade de que esta esteja estipulada por escrito.230 

O intuito do legislador, nos parece, foi no sentido de dar às partes a maior 

autonomia possível, de tal sorte que a opção pela via arbitral possa ser feita sem grandes 

 
228Em nosso entender, é quando da discussão de um cenário hipotético e indesejado (i.e. o surgimento de 

um eventual litígio) que as partes estão mais propensas a aceitar a opção pela arbitragem sem grandes 

reflexões. No caso do compromisso arbitral, que por natureza pressupõe a existência de uma controvérsia 

já delimitada, o ambiente litigioso já está instaurado e, portanto, pressupõe-se que as partes, quando 

escolhem a via arbitral, estão mais cientes das implicações dessa alternativa jurisdicional e, acima de tudo, 

não estão tão sujeitas às pressões para finalizar o negócio e celebrar o contrato, razão pela qual assumimos 

que é mais plausível que o One-Shotter possa, e consiga, resistir à celebração do compromisso arbitral. 
229CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009, p. 103. 
230Cf. CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009, p. 105: “tratando-se de contrato, sem formalidade específica a não ser a utilização da 

escrita, submete-se a cláusula aos mecanismos gerais previstos na lei civil para a celebração dos contratos”. 
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complicações e restrições. Contudo, é precisamente essa facilidade para celebração de 

uma cláusula compromissória que permite a um litigante propagar o Fenômeno Repeat 

Player. 

Uma vez que a escolha pela arbitragem se dá através de um contrato que 

independe de grandes formalidades, consideramos que é amplo o campo de atuação para 

que uma parte exerça as vantagens que a prática reiterada lhe conferiu, inclusive para 

impor a cláusula compromissória à sua parceira contratante. 

Nosso objetivo não é demonstrar que a escolha da arbitragem, por si só, seja uma 

forma de auferir as vantagens decorrentes do Fenômeno Repeat Player, mas demonstrar 

que uma das partes poderá, a depender das circunstâncias do caso, fazer a opção por esta 

via de forma mais calculada que a outra, por vezes, inclusive, de maneira impositiva.  

A opção pela arbitragem não é, por si só, direcionada por um litigante para que se 

verifique o Fenômeno Repeat Player, muito menos tem como pressuposto um anseio em 

auferir vantagens indevidas com o procedimento, traduzindo um comportamento 

nitidamente oportunista. Pelo contrário, a opção pela via arbitral pode ser benéfica tanto 

para um eventual Repeat Player como para um eventual One-Shotter em razão das 

diversas vantagens que o instituto da arbitragem proporciona.  

Contudo, a opção pela via arbitral, por ser feita por meio de um contrato, significa 

que aquele que tem mais poder de barganha, mais conhecimento e expertise, advogados 

mais especializados e mais capacidade de direcionar e regular a relação jurídica material 

terá maior ingerência sobre a própria escolha por arbitrar e poderá adotar um 

comportamento oportunista inclusive no que diz respeito à escolha por arbitrar. Como 

aponta Carlos Alberto de Salles, essa situação é especialmente sensível em determinadas 

relações jurídicas pois “a autonomia da vontade pode ser colocada em questão, por não 

estarem presentes condições objetivas para o livre consentimento de uma das partes”.231 

Em outros termos, no momento negociação da cláusula compromissória, a 

depender das diferenças entre as partes contratantes e os advogados que as representam, 

poderemos ter uma cláusula que é voltada para que uma parte, o Repeat Player, aufira 

vantagens sobre sua contraparte, o One-Shotter. 

 
231SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em Contratos Administrativos. Rio de Janeiro: Forense, 

2011. (Coleção ADRs). p. 35. 
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As diferenças entre as partes contratantes, e também entre os advogados que as 

representam, conforme já adiantado, podem levar à materialização de vantagens inclusive 

no que diz respeito aos moldes do contrato, o que, por pressuposto, inclui o contrato de 

arbitrar. Lembremos que a primeira vantagem identificada por Marc Galanter na relação 

entre Repeat Players e One-Shotters é que o Repeat Player, em razão da sua experiência 

e expertise, é mais apto a estruturar os termos das transações, sendo, muitas das vezes, 

quem redige e apresenta os termos contratuais que regularão a relação jurídica. 

Nos contratos onde se verificam significativas diferenças de poder econômico 

e/ou de influência entre as partes, a escolha pela via arbitral normalmente será feita pela 

parte com maior poder, característica particular do Repeat Player, que, em razão de sua 

técnica e experiência, conhece as inúmeras vantagens do instituto e inclusive sabe como 

mitigar as suas desvantagens, além de saber operar o procedimento de maneira mais 

eficiente e proveitosa. Já o One-Shotter não necessariamente tem o mesmo grau de 

conhecimento acerca das implicações que a opção pela via arbitral traz.  

Para além disso, muitas das vezes, o One-Shotter não tem a oportunidade de 

opinar na escolha pela via arbitral. De forma generalizada, podemos inferir que nos 

contratos onde existe uma disparidade econômico-financeira, ou onde haja uma 

dependência de um polo em relação ao outro, ou qualquer forma de imposição dos termos 

contratuais de parte à parte, pouco se negociam os termos contratuais. O que não é 

diferente quanto à convenção de arbitragem. 

O tema da imposição da cláusula compromissória é amplamente tratado tanto na 

doutrina nacional quanto da doutrina internacional. Diversos autores se dedicaram a 

identificar situações nas quais há uma imposição da cláusula compromissória por uma 

parte contratante em relação à outra, o que, no nosso entender, pode configurar uma 

hipótese de manifestação do Fenômeno Repeat Player. 

A doutrina norte-americana é excepcionalmente vasta nesse sentido, pois em 

razão de entendimentos jurisprudenciais bastante permissivos com relação à arbitragem, 

permite-se a utilização do método para diversas formas de contratos de adesão, mesmo 

onde é clara a imposição dos termos contratuais, sem a possibilidade de qualquer 

negociação. 
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No texto “The Arbitration Epidemic: Mandatory arbitration deprives workers and 

consumers of their rights”, os autores Alexandre Colvin e Katherine Stone apontam que 

se proliferou nos Estados Unidos da América a cultura da “mandatory arbitration 

agreement”. Como reconhecem os autores, a partir da década de noventa, com julgamento 

do caso Gilmer, pela Suprema Corte, passou-se a permitir a inclusão de cláusulas 

compromissórias vinculantes e mandatórias em contratos de trabalho, leia-se: 

O caso e suas implicações permitiram que empregadores unilateralmente 

introduzissem procedimentos arbitrais para coibir direitos dos empregados e 

fazer com que tais procedimentos fossem mandatórios no sentido de que o 

empregador se recusaria a contratar um candidato à vaga que se recusasse a 

assinar a convenção arbitral. 

Desde 1991, arbitragem cresceu rapidamente no ambiente de trabalho. Muitas 

grandes corporações agora utilizam procedimentos arbitrais mandatórios 

[…].232 

Os mesmos autores apontam também a proliferação das cláusulas 

compromissórias mandatórias nos contratos de consumo. 

Da mesma forma, a autora Lisa Bingham, ao analisar a arbitragem trabalhista, 

usual na realidade norte-americana, aponta precisamente a capacidade dos empregadores, 

Repeat Players, determinarem a aplicação da cláusula compromissória nos contratos por 

eles elaborados. 

Empregadores também podem usar sua experiência para reestruturar os 

contratos de adesão encontrados em manuais e guias trabalhistas. O 

empregador possui uma ampla liberdade para estruturar os manuais de forma 

a favorecer o próprio empregador da forma mais extensa possível em uma 

relação contratual. Por exemplo, o empregador pode especificar explicitamente 

que um empregado poderá ser demitido com ou sem causa à sua vontade. 

Ademais, o empregador pode tentar estruturar a condução de procedimentos 

arbitrais a seu favor, sujeito à regulação pelas cortes e às regras procedimentais 

institucionais.233 

 
232Tradução livre: COLVIN, Alexander J.S.; STONE, Katherine V.W. The arbitration epidemic: mandatory 

arbitration deprives workers and consumers of their rights. Economic Policy Institute Briefing Paper, n. 

414, dez. 2015. p. 15: “The case and its progeny allowed employers to unilaterally introduce arbitration 

procedures to cover statutory employment rights and make these procedures mandatory in the sense that 

the employer would refuse to hire a job applicant who would not sign the arbitration agreement. 

Since 1991, arbitration has grown rapidly in nonunion workplaces. Many major corporations now use 

mandatory arbitration procedures […]”. 
233Tradução livre: BINGHAM, Lisa B. On Repeat Players, Adhesive Contracts, and the Use of Statistics in 

Judicial review of Employment Arbitration Awards. McGeorge Law Review, v. 29, n. 2, 1998. p. 240: 

“Employers may also use their experience to restructure the adhesive contracts found in personnel manuals 

and employee handbooks. The employer has wide latitude to structure the personnel manual so as to favor 

the employer to the greatest extent possible in an employment at will relationship. For example, the 

employer may specify explicitly that the employee may be dismissed with or without cause at will. Moreover, 

the employer can try to structure the arbitration hearing process to its advantage, subject to regulation by 

the courts and the rules of the arbitration service provider”. 
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No mesmo sentido, também ao tratar das arbitragens trabalhistas, a professora Janna 

Giesbrecht-McKee reconhece que  

[e]nquanto existem vantagens na arbitragem trabalhista, o elemento 

mandatório das convenções arbitrais em contratos trabalhistas introduz 

problemas de justiça. Nesse cenário, empregados estão em severa desvantagem 

em razão do desequilíbrio de poderio, do problema Repeat Player e da inclusão 

de direitos nos contratos.234 

Analisando as cláusulas compromissórias inseridas em contratos de trabalho, 

Edward Silverman aponta que usualmente trata-se de uma imposição, inclusive em razão 

da natureza adesiva do contrato: 

Cláusulas de arbitragem trabalhista mandatórias eram – e em grande parte são 

– contratos de adesão unilateralmente elaborados que preveem 

confidencialidade e não requerem que os procedimentos e decisões sejam 

registrados por escrito, ou qualquer tipo de ‘reciprocidade’ entre as partes. 

Esses são os elementos fundamentais da arbitragem que, seja por sua natureza 

ou por manipulação, cria vantagens para os empregadores.235 

Ainda que não seja o escopo deste trabalho analisar a arbitragem norte-americana, 

nos exemplos citados anteriormente fica evidente que existe um intuito de se utilizar a 

cláusula compromissória como um mecanismo de perpetuação do Fenômeno Repeat 

Player. O Repeat Player é capaz de escolher e impor o método de resolução de litígios 

que melhor lhe aproveite, especialmente quando a relação jurídica material se dá por meio 

de contratos de adesão. 

No Brasil, buscou-se dar certa proteção às partes vulneráveis e hipossuficientes, 

de tal sorte que existe, no nosso ordenamento, três exceções à ampla da utilização da 

cláusula compromissória: contratos de consumo, relações trabalhistas e contratos de 

adesão lato sensu. 

No Código de Defesa do Consumidor, previu-se, no artigo 51, VII que serão nulas 

de pleno direito as cláusulas contratuais que determinem a utilização compulsória de 

 
234Tadução livre: GIESBRECHT-MCKEE, Janna. The fairness problem: mandatory arbitration in 

employment contracts. Willamette Law Review, v. 50, 2014.p. 267: “While there are advantages to 

employment arbitration, the mandatory element of arbitration agreements in employment contracts 

introduces fairness problems. In this arena, employees are at a severe disadvantage because of the power 

imbalance, the repeat player problem, and the agreement’s inclusion of statutory rights”. 
235Tadução livre: SILVERMAN, Edward. The Suspicious Existence of the “Repeat Player Effect” in 

Mandatory Arbitration of Employment Disputes. The National Law Review, 2013. Disponível em: 

https://www.natlawreview.com/article/suspicious-existence-repeat-player-effect-mandatory-arbitration-

employment-disputes: “Mandatory employment arbitration clauses or agreements were – and for the most 

part are – unilaterally drafted contracts of adhesion that demand confidentiality and do not require written 

records or decisions, or any kind of ‘mutuality’ between the parties. These are the fundamental elements 

of arbitration that, either by nature or through manipulation, create advantages for employers”. 

https://www.natlawreview.com/article/suspicious-existence-repeat-player-effect-mandatory-arbitration-employment-disputes
https://www.natlawreview.com/article/suspicious-existence-repeat-player-effect-mandatory-arbitration-employment-disputes
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arbitragem. Para fins da legislação brasileira, parece-nos inquestionável que o legislador 

conseguiu obstar a utilização da arbitragem na seara consumerista e, portanto, o 

Fenômeno Repeat Player nesse tipo de relação contratual acaba sendo totalmente 

mitigado. 

Já na esfera trabalhista, a partir das alterações incluídas pela Lei nº 13.467/2017, 

passou a ser possível, na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a utilização da 

arbitragem nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior a duas 

vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência 

Social, desde que por iniciativa do empregado ou por concordância expressa, conforme 

redação dada pelo atual art. 507-A. 

Com esta disposição, impediu-se a utilização da arbitragem pelo empregador, pelo 

menos do que diz respeito à maioria dos contratos individuais de trabalho. Ficaram 

excepcionadas situações nas quais o legislador considerou que a hipossuficiência do 

empregado estaria mitigada, quando não totalmente ausente. 

Não é o escopo deste trabalho aprofundar o tema da arbitragem trabalhista ou da 

arbitragem consumerista, mas apenas identificar que houve, por parte do legislador pátrio, 

um cuidado adicional (ainda que não isento de críticas) precisamente com o intuito de 

mitigar a possibilidade de utilização indiscriminada de cláusulas compromissórias como 

estratégia para verificação do Fenômeno Repeat Player nessas relações jurídicas 

específicas. 

Contudo, para os contratos de adesão lato sensu consideramos que deve ser feita 

uma análise mais criteriosa da proteção conferida pela legislação, É nesta seara que 

poderemos verificar com mais facilidade a escolha pela via arbitral como uma forma de 

contribuir para a manifestação do Fenômeno Repeat Player, tendo em vista o texto legal. 

Para os contratos de adesão lato sensu o regime jurídico aplicável é o da própria 

Lei de Arbitragem. Buscando mitigar a possibilidade de que uma parte imponha a via 

arbitral à outra parte em contratos de adesão, o artigo 4º, §2º da Lei de Arbitragem previu 

que “nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente 

tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua 

instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura 

ou visto especialmente para essa cláusula”. 
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Esse dispositivo busca amparar a diversas relações jurídicas materiais, decorrentes 

de contratos de adesão, evitando a utilização da arbitragem de forma unilateral pela parte 

que conscientemente impôs estes termos, extrapolando as searas (consumerista e 

trabalhista) onde usualmente se verificam essas modalidades de contrato, tais, como por 

exemplo, os contratos de franquia, os quais a jurisprudência vem considerando como 

sendo contratos de adesão.236 

O objetivo da disposição em comento é, portanto, mitigar os efeitos das diferenças 

entre as partes contratantes no que diz respeito à sua capacidade de influenciar a redação 

e inserção da convenção arbitral. De maneira bastante didática, José Roberto de Castro 

Neves aponta que  

 o claro interesse do legislador com essa estipulação consiste em aferir a 

vontade qualificada da parte aderente no que se refere à escolha da via arbitral. 

Ao exigir uma forma específica de manifestação de vontade – isto é, não basta 

a assinatura no contrato de adesão, porém se exige uma demonstração de 

ciência inequívoca da cláusula na qual se estipulou o compromisso arbitral –, 

o legislador quer, idealmente, que a parte aderente indique ter absoluto 

conhecimento da estipulação.237 

No mesmo sentido, Carlos Alberto Carmona aponta que  

o legislador quis claramente favorecer o contratante economicamente mais 

fraco, a fim de evitar que a outra parte pudesse impor, nas condições gerais do 

contrato (às quais o oblato adere em bloco) também a solução de eventual 

controvérsia através da arbitragem (cláusula compromissória).238 

Contudo, o mecanismo previsto e desenhado pelo nosso legislador não é isento de 

críticas. Pelo contrário, a redação proposta pela nossa Lei de Arbitragem é, de certa forma, 

ineficaz. O artigo 4º, §2º, prevê duas hipóteses de reconhecimento de validade de cláusula 

compromissória inserida em contratos de adesão, a primeira sendo quando o aderente 

toma a iniciativa de instituir a arbitragem, e a segunda, quando o aderente concorda 

expressamente com a cláusula compromissória, sendo esta concordância verificada 

 
236 Cf. TORRE, Riccardo Giuliano Figueira. The validity of arbitration clauses inserted in adhesion 

contracts visa-vis the competence-competence principle: a comparative analysis between Latin America 

and the U.S.  Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo v. 62, n. 2019, p. 185-210, set. 2019. p. 202: 

“Approximately one year ago, the Brazilian Superior Court of Justice (STJ) rendered an extremely 

controversial decision in Odontologia Noroeste Ltda. v. Grupo Odontológico Unificado Franchising Ltda.. 

The court unanimously upheld a lower court’s decision that had deemed pathological an arbitration clause 

inserted in a franchise agreement for not complying with the special requirements set forth in Article 4, §2, 

of the BAA, and invalidated it before the arbitral tribunal was even formed”. 
237NEVES, José Roberto de Castro. Arbitragem nas Relações de consumo: uma nova esperança. In: 

ROCHA, Caio Cesar Vieira; SALOMÃO, Luis Felipe (Org.). Arbitragem e Mediação: A reforma da 

legislação brasileira. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 202. 
238CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009, p.106. 
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quando o aderente assina ou vista a cláusula compromissória que esteja escrita em negrito 

ou apartada no contrato.  

Ainda que louvável o intuito do legislador, é forçoso reconhecer que o mecanismo 

desenhado para a segunda hipótese de reconhecimento de validade para cláusulas 

compromissórias inseridas em contratos de adesão não protege, de fato, a parte aderente.  

Ao analisar especificamente a segunda hipótese de admissão de cláusulas 

compromissórias inseridas em contratos de adesão, diversos doutrinadores convergem no 

sentido de reconhecer a ineficácia da proteção intentada. José Roberto de Castro Neves 

pontua que  

essa segunda hipótese de admissão da validade e eficácia da cláusula 

compromissória em contratos de consumo por adesão não está imune de 

críticas. Isso porque, no momento da formação do contrato, o consumidor, na 

avassaladora maioria dos casos, encontra-se em situação de inferioridade e 

pode, de fato, ser impelido a celebrar o contrato com a cláusula 

compromissória, suprindo as formalidades requeridas no 2º do art. 4º da Lei de 

Arbitragem, mesmo sem a inteira compreensão dos impactos de renunciar a 

via judicial para solucionar eventual litígio.239 

Carlos Alberto Carmona também aponta que “é fácil perceber que este segundo 

critério adotado pelo legislador não traz garantia alguma para o oblato, que continuará 

sujeito à vontade do contratante mais forte”.240 

Para fins deste trabalho, reconhecemos que as críticas apontadas pela doutrina são 

válidas na medida em que o dispositivo de lei não cumpre o propósito a que se propõe. 

No nosso entender, a redação proposta pelo nosso legislador, especificamente no que diz 

respeito à segunda hipótese prevista no artigo 4º, §2º, não mitiga a possibilidade de 

imposição de cláusula compromissória em relações decorrentes de contratos de adesão. 

O critério objetivo de aferição da vontade de arbitrar por meio de visto ou 

assinatura específicos para a cláusula compromissória destacada (em negrito ou apartada) 

abre uma grande margem para que os Repeat Players mantenham tais convenções 

arbitrais unilaterais nos contratos de adesão que formulam. É fácil imaginar, como propôs 

Carlos Alberto Carmona, que o aderente, One-Shotter, apenas viste ou assine a referida 

 
239NEVES, José Roberto de Castro. Arbitragem nas Relações de consumo: uma nova esperança. In: 

ROCHA, Caio Cesar Vieira; SALOMÃO, Luis Felipe (Org.). Arbitragem e Mediação: A reforma da 

legislação brasileira. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 202. 
240CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009, p.107. 
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cláusula compromissória, sem, no entanto, ter ciência das consequências da opção pela 

via arbitral. 

Ao fim, para que o Repeat Player mantenha no seu contrato de adesão uma 

cláusula compromissória válida e eficaz, basta que faça uma singela alteração de layout 

do contrato, segregando a cláusula compromissória e inserindo um espaço para que o 

aderente dê seu visto ou assine a referida disposição.  

Verifica-se, portanto, que nosso ordenamento abre espaço para que aqueles 

contratantes que estabelecem os termos dos contratos de adesão (presumivelmente Repeat 

Players) imponham a utilização da arbitragem aos aderentes (presumivelmente One-

Shotters). Ao inserirem, em seus modelos de contrato de adesão, cláusulas 

compromissórias que estejam destacadas, aqueles contratantes podem, com facilidade, 

contornar o intentado mecanismo de proteção previsto pelo nosso legislador, 

independentemente de o aderente ter, ou não, ciência da sua vinculação à cláusula 

compromissória. 

 

4.2. Arbitragem e sua natureza privada: os custos e as despesas 

 

Um dos pressupostos da arbitragem é que se trata de um procedimento privado, 

isto é, não subsidiado pelo Estado. A consequência lógica desta constatação é que o 

exercício do poder jurisdicional pelos árbitros demandará, das partes litigantes, o 

pagamento de honorários, bem como que o custeamento de toda a estrutura do 

procedimento será feito pelas partes. 

Quanto ao pagamento de honorários dos árbitros, a constatação é intuitiva e 

deveras óbvia. Como aponta Thomas Clay, “a diferença principal com outros 

procedimentos reside no fato de que, frequentemente, a arbitragem é remunerada. Ainda 

que se trate de exercício jurisdicional, o que originalmente se constitui em uma missão 

gratuita, a arbitragem dá lugar à uma entrada de dinheiro”241. No mesmo sentido, vale 

 
241Tradução livre: CLAY, Thomas. El mercado del arbitraje. Revista de Arbitraje Comercial y de 

Inversiones, Centro Internacional de Arbitraje, Mediación y Negociación (CIAMEN), v. 7, n. 1, 2014. p. 

28: “La diferencia principal com otros procedimentos reside em que, muy a menudo, el arbitraje es 

remunerado. Aunque se trata de dictar justicia, lo que constituye originariamente una misión gratuita, el 

arbitraje da lugar a una entrega de dinero”. 
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trazer as palavras de Cândido Rangel Dinamarco quando aponta que “[o]s árbitros, ao 

mesmo tempo em que assumem todas as obrigações e deveres inerentes à futura 

condução, instrução e julgamento da causa, passam a fazer jus a honorários profissionais 

que da realização do processo arbitral vierem a derivar”.242 

A utilização, portanto, deste processo privado implica que as partes deverão, 

indubitavelmente, remunerar os árbitros pela prestação de seu “serviço”. Não por outra 

razão, um dos principais, senão o mais evidente, direito que a doutrina atribui aos árbitros 

é o direito aos seus honorários. Julian Lew, Loukas Mistellis e Stefan Kroll são 

categóricos quando reconhecem que o principal direito dos árbitros é a sua remuneração. 

Apontam os autores que  

o principal direito do árbitro, em contrapartida às suas obrigações, é de receber 

pagamento. O árbitro prove um serviço privado de resolução de disputas para 

as partes de acordo com o procedimento acordado. Em retorno pelos seus 

serviços o árbitro recebe uma remuneração a título de honorários.243 

Não nos compete, neste momento, questionar e explicar como se dá a remuneração 

do tribunal arbitral, sobretudo se considerarmos, como será visto mais adiante, que muitas 

instituições arbitrais regulam a questão por meio de tabela de custas e honorários, cada 

qual utilizando uma metodologia de cálculo diferente. Importa-nos, apenas, considerar 

que em contrapartida ao exercício do poder jurisdicional, fará jus o árbitro à remuneração 

equivalente. 

Além da remuneração dos árbitros, é também amplamente reconhecido que o 

processo arbitral enseja o pagamento de diversas outras custas e despesas pelas partes 

litigantes. Como explica Mauro Rubino-Sammartano, dentre os diversos custos 

envolvidos em um procedimento arbitral pode-se destacar “honorários dos árbitros; – 

custas arbitrais; – outros custos procedimentais; – custas administrativas devidas à 

instituição arbitral; – custas e honorários dos advogados; – custos diretos com a parte”.244 

 
242 DINAMARCO, Candido Rangel. A Arbitragem na teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 

2013. p. 107. 
243Tradução livre: KROLL, Stefan Michael; LEW, Julian D. M.; MISTELIS, Loukas A. Comparative 

International Commercial Arbitration. Kluwer Law International: Kluwer Law International, 2003. p. 

283: “the principal right of an arbitrator, in return for his obligations, is to receive payment. The arbitrator 

provides a private dispute resolution service for the parties in accordance with an agreed procedure. In 

return for this service the arbitrator receives remuneration by way of fees”. 
244 Tradução livre: RUBINO-SAMMARTANO, Mauro. International Arbitration: law and practice. 2. 

ed. The Hague: Kluwer Law International, 2001. p. 811: “arbitrators fees; - arbitrators costs; - other costs 

of the proceedings; - administrative dues of the arbitral institution; - costs and fees of counsel; - costs 

directly made by the party”. 
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No mesmo sentido, a pesquisa realizada em 2006 pela Queen Mary University of 

London em parceria com a PriceWaterhouse Coopers concluiu que os custos do 

procedimento arbitral podem ser divididos em duas grandes categorias: honorários 

advocatícios e despesas com o procedimento arbitral em si. Dentre os custos e despesas 

com o procedimento arbitral a pesquisa apontou que “os gastos da arbitragem incluem 

honorários de árbitros, despesas relativas à audiência (e.g. contratação de um local, 

honorários com tradutor), honorários e despesas com peritos indicados pelo tribunal e 

despesas administrativas da instituição, se o procedimento for institucional”. 245 

De maneira similar, José Roberto Castro Neves aponta que “as custas e as 

despesas se relacionam diretamente ao procedimento e aos valores necessários ao seu 

regular andamento”, sendo que classifica custas e despesas da seguinte maneira:  

[a]s custas são aqueles gastos administrativos comuns às partes com a 

instauração e desenvolvimento do procedimento arbitral. Aqui se inserem o 

montante despendido com a taxa da câmara de arbitragem, os honorários dos 

árbitros, assim como a remuneração dos peritos indicados pelo tribunal 

arbitral. Já as despesas são aqueles gastos particulares, desembolsados pelas 

partes para o bom acompanhamento da arbitragem. Entre estas se encontram, 

por exemplo, os honorários dos advogados, dos auxiliares técnicos contratados 

diretamente pelas partes, como assistentes técnicos e pareceristas, além dos 

gastos com viagens e hospedagem, se isso for necessário.246 

Forçoso reconhecer, portanto, que a instauração de um procedimento arbitral 

envolve o dispêndio de recursos pelas partes litigantes e tais gastos com o procedimento 

não se verificam, pelo menos não da mesma maneira e com a mesma intensidade, em sede 

de processos judiciais. 

A razão por trás desse incremento de custos parece ser de fácil aferição. 

Diferentemente do processo judicial, subsidiado em parte pelo Estado e que já conta com 

uma estrutura fixa, os agentes que atuam no processo arbitral precisam ser remunerados 

pelos usuários de seus serviços. Ou seja, o processo arbitral em sua integralidade depende 

do custeamento direto pelas partes, seja com o pagamento de custas administrativas para 

a instituição arbitral que administra o procedimento, seja diretamente aos fornecedores 

 
245 Tradução livre: QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON; 

PRICEWATERHOUSECOOPERS. 2006 International Arbitration: Corporate attitudes and 

practices. Londres, 2006. Disponível em: http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2006/. p. 19: 

“arbitration costs include the arbitrator’s fees, expenses connected with the hearings (e.g. hiring venue, 

translators’ fees), fees and expenses of any experts appointed by the tribunal and the administrative 

expenses of the arbitration institution, if the arbitration is an institutional one”. 
246 NEVES, José Roberto de Castro. Custas, Despesas e Sucumbência na Arbitragem. Revista de 

Arbitragem e Mediação, v. 43. n. 2014, p. 209-216, dez. 2014. p. 210. 

http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2006/
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dos serviços que serão contratados pelas partes para a realização de diversas atividades 

necessárias para o desenvolvimento do procedimento. 

Além dos custos com a própria estrutura do procedimento arbitral, é necessário 

também elencar que os honorários advocatícios podem representar valores significativos 

para as partes litigantes. A mesma pesquisa da Queen Mary University of London em 

parceria com a PriceWaterhouse Coopers apontou que, no âmbito internacional, “os 

respondentes reportaram que em 64% dos casos, os honorários advocatícios, são maiores 

que 50% do total das custas da arbitragem”.247  

Ainda que não tenhamos dados empíricos para validar essa conclusão para o 

âmbito nacional, é possível sugerir que os honorários advocatícios sejam substanciais. 

Essa contratação com base em valores mais elevados pode ser justificada em razão da 

especialidade dos profissionais que atuam na área. As minúcias e especificidades do 

procedimento arbitral justificam a contratação de profissionais especializados e 

familiarizados o que, por sua vez, enseja honorários mais elevados. 

Por todas essas razões, os custos com o procedimento arbitral são normalmente 

percebidos como uma das principais desvantagens da arbitragem. Por exemplo, na 

pesquisa realizada pela Queen Mary University of London em parceria com a 

PriceWaterhouse Coopers, concluiu-se que “[...] sete de cada oito respondentes online 

identificaram custos como uma desvantagem da arbitragem internacional; metade dos 

respondentes disse que é a desvantagem mais significativa”.248 

Esta característica do instituto traz, portanto, a primeira, senão a mais flagrante, 

possibilidade para que o Repeat Player se beneficie da escolha pela arbitragem em 

detrimento do One-Shotter: limitar, ou por vezes impedir que o One-Shotter recorra à 

jurisdição arbitral em razão da inviabilidade econômica de se instaurar um procedimento 

arbitral. 

 
247 Tradução livre: QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON; 

PRICEWATERHOUSECOOPERS. 2006 International Arbitration: Corporate attitudes and 

practices. Londres, 2006. Disponível em: http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2006/. p. 19: “the 

respondents reported that in 64% of cases, counsel’s fees were greater than 50% of the total cost of the 

arbitration”. 
248 Tradução livre: QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON; 

PRICEWATERHOUSECOOPERS. 2006 International Arbitration: Corporate attitudes and 

practices. Londres, 2006. Disponível em: http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2006/. p. 19. “[...] 

seven out of eight online respondents identified expense as a disadvantage of international arbitration; half 

of the respondents said it is the most significant disadvantage”. 

http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2006/
http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2006/
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Uma vez que consideramos que o Repeat Player modelo conta com mais recursos 

econômicos e financeiros do que o One-Shotter modelo, podemos presumir que aquele 

consiga se utilizar do processo arbitral para barrar ou dificultar o ajuizamento de 

demandas por parte deste.  

O fato de se tratar de um procedimento pago pelas partes influencia, a nosso ver, 

a capacidade do One-Shotter de perseguir seus interesses em sede arbitral e isso ocorre 

de duas formas distintas. Como já constatado por Marc Galanter, o One-Shotter encontra-

se, usualmente, frente a dois cenários: a pretensão material é tão ínfima e o ganho possível 

é tão marginal que não se justifica o ajuizamento de demanda e, portanto, o dispêndio dos 

custos correlatos para perseguição de seus interesses; ou a demanda é substancialmente 

custosa, por vezes tão cara que o One-Shotter não possui os recursos financeiros 

suficientes para persegui-la.  

A necessidade de pagamento verificada na arbitragem potencializa ambas as 

situações identificadas, conforme trataremos a seguir.  

 

4.2.1.As demandas de valor irrisório e sua inviabilidade na esfera arbitral 

 

Quanto ao primeiro cenário, o fato de a parte ter que desembolsar valores 

adicionais para que o julgador privado assuma jurisdição e profira decisão em 

determinadas ocasiões pode não justificar, sob um ponto de vista econômico, a 

instauração da demanda arbitral pelo One-Shotter. Por outro lado, o Repeat Player, por 

possuir mais recursos e por ser capaz de se beneficiar de uma estratégia de ganho de 

escala, não é detido pelos custos do procedimento arbitral (ou, pelo menos, é menos 

sensível a essa majoração das custas e despesas).  

Vale retomar que, conforme tratado por Marc Galanter, uma das vantagens do 

Repeat Player é justamente se beneficiar de uma estratégia de escala que ultrapassa os 

interesses discutidos naquele procedimento. Por isso, mesmo que economicamente, 

aquele procedimento específico possa não justificar o ajuizamento da demanda, as 

consequências e o ganho em escala podem levar o Repeat Player a iniciar o procedimento.  

É necessário ressalvar, no entanto, que em razão do isolamento do sistema arbitral 

(conforme já tratado anteriormente) são reduzidas as possibilidades de o Repeat Player 



   
 

149 

se utilizar de procedimentos arbitrais para promover esses interesses que ultrapassam o 

escopo da demanda proposta. Justamente em razão do isolamento do processo arbitral, 

ilustrado pela falta de mecanismos de uniformização de decisões e de criação de 

jurisprudência, é também mais difícil ao Repeat Player operar o instituto da arbitragem 

para manipular o sistema e promover novas interpretações legais e contratuais ou 

sedimentar e pacificar entendimentos, pelo menos não da maneira como ocorre na esfera 

judicial.  

Contudo, esse isolamento não implica dizer que o Repeat Player não conseguirá 

se beneficiar de uma estratégia de ganho de escala. O efeito é mitigado, mas não 

totalmente neutralizado. Pensa-se, por exemplo, no Repeat Player que tenha diversos 

contratos padronizados com vários One-Shotters. Ainda que o Repeat Player possa não 

ter interesse substancial no resultado individual da demanda, é possível que a instauração 

do procedimento arbitral seja vantajosa, por exemplo, para desestimular o 

inadimplemento dos demais One-Shotters que poderão, por vias informais, saber da 

instauração do procedimento. Em outros termos, ainda que o benefício direto com o 

resultado da demanda seja ínfimo, em razão de uma estratégia de economia de escala, é 

possível que a instauração da arbitragem ainda faça sentido econômico para o Repeat 

Player. 

Essas vantagens, no entanto, não são percebidas pelo One-Shotters. Como vimos 

anteriormente, o One-Shotter, usualmente, possui interesses e pretensões concentrados 

naquela única ação. Dificilmente haverá, como no caso do Repeat Player, um interesse 

em se utilizar do processo para gerar, por exemplo, uma mudança interpretativa de 

determinada norma, ou sedimentar um determinado entendimento. Por esta razão, em um 

raciocínio simplista, caso o resultado esperado da demanda não seja superior aos custos 

do procedimento arbitral (ou seja, caso a instauração da arbitragem não faça sentido 

econômico) muito dificilmente o One-Shotter terá incentivo para iniciar uma arbitragem. 

Um exemplo típico desta situação, que podemos considerar para ilustrar a questão, 

pode ser extraído de demandas de baixo valor. Pensa-se, por exemplo, em uma demanda 

arbitral cuja a pretensão seja de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A depender da instituição 

arbitral escolhida ou a depender dos honorários diretamente acordados com o tribunal 
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arbitral (o que geralmente ocorre em arbitragens ad hoc) a instauração do procedimento 

pode ser totalmente inviável.249 

Evidentemente que existem instituições arbitrais que prestam serviços mediante o 

pagamento de custas modestas, bem como estabelecem metodologia de pagamento de 

honorários de árbitros mais conveniente para pequenas causas. Contudo, a escolha da via 

arbitral pode tornar totalmente impraticável o ajuizamento da demanda pelo simples fato 

de que a própria arbitragem implicará no pagamento de custas mais altas do que o valor 

a ser, por ventura, recebido no caso de procedência. Ademais, é importante lembrar que 

esses custos com honorários de árbitros e administração do procedimento pela instituição 

arbitral somam-se aos custos referentes à própria atuação da parte, com a contratação de 

advogados, produção de provas entre outros. 

Cria-se e intensifica-se um cenário onde o Repeat Player pode adotar um 

comportamento oportunista, uma vez que considera que o One-Shotter não terá incentivos 

para perseguir sua pretensão em razão do encarecimento do próprio processo. Se a 

situação já é perceptível no âmbito do processo estatal, onde não só as custas são menores 

como o One-Shotter pode contar com mecanismos de apoio (tal qual o acesso gratuito à 

justiça), na esfera arbitral, onde as custas são presumivelmente mais elevadas e onde não 

é usual o emprego de mecanismos de salvaguarda para partes insolventes, o fenômeno é 

intensificado. 

 

4.2.2.O custo do processo arbitral e a insuficiência de recursos da parte 

 

Demonstramos no item anterior que os custos envolvidos no procedimento arbitral 

podem tornar inviável a instauração de uma demanda pelo One-Shotter, tendo em vista 

que o proveito econômico de sua pretensão pode ser inferior aos custos atrelados ao 

procedimento arbitral. Contudo, este não é o único impacto que os custos inerentes ao 

procedimento arbitral têm no Fenômeno Repeat Player. Trataremos deste tópico da falta 

de recursos do One-Shotter para movimentar a jurisdição arbitral. 

 
249Apenas a título exemplificativo, se este cenário hipotético se desenvolvesse perante o Centro de 

Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio-Brasil Canadá, ainda que se optasse por um procedimento 

julgado por árbitro único, o valor total a ser pago pela parte requerente seria de R$ 103.750,00 (cento e três 

mil e setecentos e cinquenta reais), ou seja, mais do que o valor do litígio. 
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Neste cenário, mesmo que a parte tenha incentivos para instaurar o procedimento, 

isto é, que a relação custo-benefício seja proveitosa – sendo sua pretensão material 

economicamente suficiente para justificar o pagamento das custas e honorários relativos 

à arbitragem –, não necessariamente a parte terá recursos para fazê-lo. A incapacidade 

financeira de uma das partes pode levar à impossibilidade de instauração da arbitragem 

para resolução da disputa o que, presumivelmente, pode acometer sobretudo os One-

Shotters.  

Napoleão Casado Filho em sua obra “Arbitragem e Acesso à Justiça: o novo 

paradigma do Third Party Funding” aponta justamente esse fenômeno, ainda que não 

direcionado aos One-Shotters, e reconhece que “há oportunidades em que uma das partes 

não possui recursos suficientes para custear o procedimento arbitral. Nessas situações, é 

inevitável nos questionar: a falta de recursos de uma das partes é um motivo para 

suspender ou para privar de efeitos a convenção de arbitragem?”250 

A questão sugerida pelo doutrinador não é novidade. A doutrina e a 

jurisprudência, sobretudo em âmbito internacional, vêm tratando da questão da 

“impecuniosity”, ou falta de recursos, da parte e dos reflexos que essa fragilidade 

econômica pode trazer para a eficácia da convenção arbitral. Em outros termos, pondera-

se se o fato de a parte não ter recursos para instaurar um procedimento arbitral poderia 

ser razão suficiente para que seja relativizado o efeito vinculante da convenção arbitral, 

de tal forma que a parte sem recursos esteja livre para perseguir seus direitos perante as 

cortes estatais. 

A mera existência dessa preocupação da doutrina parece comprovar que a 

natureza privada da arbitragem contribui para a manifestação do Fenômeno Repeat 

Player, na medida em que demonstra que a escolha pela arbitragem, em razão dos custos 

inerentes à essa jurisdição privada, pode constituir impedimento para que a parte busque 

a tutela de seus direitos – o que, presumivelmente, pode acometer de maneira mais 

acentuada os One-Shotters. A questão está enraizada no fato de que a opção pela via 

arbitral, nessas circunstâncias em que uma das partes não tenha recursos econômicos, 

pode trazer mais malefícios do que benefícios para a parte sem recursos, pois os custos 

inerentes à arbitragem podem ser impeditivos para uma parte economicamente mais fraca, 

 
250 CASADO FILHO, Napoleão. Arbitragem e Acesso à Justiça: o novo paradigma do third party funding. 

São Paulo: Saraivajur, 2017. E-book, sem paginação. 
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impondo-lhe ônus excessivos para perquirir seus interesses e direitos, privando-a de 

recorrer a qualquer alternativa jurisdicional. 

A constatação de que a escolha pela arbitragem – em razão dos custos associados 

a essa espécie de processo – pode impedir que uma parte sem recursos busque a tutela de 

seus direitos tem especial relevância quando analisada a questão sob a perspectiva das 

diferenças entre Repeat Players e One-Shotters. O fato de que existe uma preocupação 

acerca do tema da impecuniosidade da parte e de seus impactos na convenção arbitral já 

demonstra que a escolha da arbitragem pode constituir um campo para manifestação do 

Fenômeno Repeat Player. 

Asseverando ainda mais a questão, pontuamos que não há, entre os estudiosos do 

tema, consenso quanto à solução a ser adotada nessas circunstâncias, ou seja, não existe 

uma solução uniforme para os casos nos quais a parte tenha dificuldade em instaurar um 

procedimento arbitral em razão da sua situação financeira. Além do mais, ao que nos 

parece, se analisada a questão à luz da legislação nacional, a solução tecnicamente mais 

correta leva à conclusão de que não pode haver relativização do efeito vinculante da 

convenção arbitral para parte sem recursos, o que agrava o desequilíbrio entre a posição 

do Repeat Player e do One-Shotter.  

Quanto ao primeiro ponto, isto é, a falta de um posicionamento uníssono na 

doutrina, apontamos que a doutrina e a jurisprudência de cortes estrangeiras seguem 

caminhos diametralmente opostos, por vezes reconhecendo a perda de eficácia da 

convenção arbitral em razão da falta de recursos da parte, por vezes mantendo o efeito 

vinculante da convenção arbitral, a despeito da situação econômica das partes. 

Apenas para abordar brevemente o raciocínio empregado por cada corrente, 

identificamos que de um lado, existe a corrente que defende a plena validade e eficácia 

da cláusula compromissória, isto é, que entende que inobstante a falta de recursos da 

parte, o fato de ter optado pela via arbitral não pode ser questionado pela sua incapacidade 

financeira. A parte, por ter escolhido a arbitragem, consciente de que tal escolha implica, 

no mínimo, como pressuposto, o pagamento de honorários aos árbitros, está vinculada à 

opção feita. Outra corrente, no entanto, defende que a falta de recursos da parte não pode 

lhe obstar o acesso à justiça, permitindo assim a relativização do princípio da força 

vinculante da convenção arbitral. Desta forma, o efeito positivo da cláusula 
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compromissória, isto é, a vinculação das partes à opção pela via arbitral, pode ser 

mitigado se constatado que a parte terá seu acesso à justiça obstado. 

Como aponta Detlev Kuhner “nos procedimentos arbitrais, impecuniosidade 

implica o confronto entre dois princípios legais essenciais: a natureza vinculante dos 

contratos e o respeito ao direito fundamental de acesso à justiça e igualdade de tratamento 

das partes”251. No mesmo sentido, Anne-Caroles Cremades faz um bom cotejamento 

dessas duas correntes em seu artigo “La falta de recursos económicos para participar al 

arbitraje pactado”. Quanto à primeira corrente, a autora aponta que “tradicionalmente, 

uma parte não pode invocar a falta de dinheiro ou ‘hardship’ para liberar-se de suas 

obrigações contratuais”252, sobretudo se considerado que  

[a]ceitar a desculpa da falta de recursos expõe uma série de problemas difíceis 

de resolver: como definir a falta de recursos econômicos? A insolvência é um 

conceito jurídico objetivo, mas a falta de dinheiro é muito relativa. Quem vai 

apreciar a falta de recursos e suas consequências?: a parte ela mesma, um juiz 

nacional, um tribunal arbitral ao aplicar o princípio da “kompetenz-

kompetenz”? E, segundo qual lei?: a lex causae da convenção arbitral, a  lex 

arbitri aplicável à arbitragem ou a lex fori da jurisdição?253 

Já quanto à segunda corrente, a autora aponta que “uma cláusula compromissória 

não é uma obrigação contratual qualquer, na medida em que trata de direito fundamental 

de acesso à justiça”.254  

A autora vai além e faz ainda um levantamento da situação conforme tratada em 

diversas jurisdições, sobretudo França, Alemanha, Estados Unidos da América e 

 
251 Tradução livre: KÜHNER, Detlev. The impact of party impecuniosity on arbitration agreements: the 

example of France and Germany. Journal of International Arbitration, Kluwer Law International, v. 31, 

n. 6, dez. 2014. p. 807: “in arbitration proceedings, impecuniosity entails the confrontation of two essential 

legal principles: the binding nature of contracts and the respect of fundamental rights in the form of access 

to justice and equal treatment of the parties”. 
252Tradução livre: CREMADES, Anne-Ccarole. La falta de recursos económicos para participar al arbitraje 

pactado. Spain Arbitration Review, Club Español del Arbitraje, v. 2010, n. 8, 2010. p. 153.: 

“tradicionalmente, una parte no puede invocar la falta de dinero o el ‘hardship’ para liberarse de sus 

obligaciones contractuales”. 
253 Tradução livre: CREMADES, Anne-Carole. La falta de recursos económicos para participar al arbitraje 

pactado. Spain Arbitration Review, Club Español del Arbitraje, v. 2010, n. 8, 2010. p. 153: “Acceptar la 

excusa de la falta de recursos plantea toda una serie de problemas dificiles de resolver: ¿cómo definir la 

falta de recursos económicos? La insolvencia es una noción jurídica objetiva, pero la falta de dinero es 

muy relativa. ¿Quién va a apreciar la falta de recursos y su consecuencia: la parte misma, un juez nacional 

o el Tribunal arbitral, en aplicación del principio “kompetenz-kompetenz”? Y ¿según qué ley: la lex causae 

del convenio arbitral, la lex arbitri aplicable al arbitraje o la lex fori de la jurisdicción”. 
254 Tradução livre: CREMADES, Anne-Carole. La falta de recursos económicos para participar al arbitraje 

pactado. Spain Arbitration Review, Club Español del Arbitraje, v. 2010, n. 8, 2010. p. 153: “Una cláusula 

compromisoria no es una obligación contractual cualquiera, sino que atañe al derecho fundamental de 

acceso a la justicia”. 
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Inglaterra, apontando os inúmeros remédios e soluções que podem ser empregados, tanto 

pelas partes, como pelas próprias instituições, para resolver a situação. 

Detlev Kuhner também analisa a questão da impecuniosidade da parte e os seus 

efeitos na eficácia da cláusula compromissória, restringindo seu campo de estudo para 

França e Alemanha.  Concluiu o autor que, na Alemanha, “cortes tradicionalmente 

concedem às partes o direito de rescindir a convenção arbitral, seja por conta da 

impecuniosidade da própria parte e/ou por conta da outra parte ser incapaz de custear o 

procedimento arbitral”.255  

Já na França, a situação é diametralmente oposta, sobretudo se considerada a 

tradição desenvolvida pelas cortes francesas de dar maior eficácia à cláusula 

compromissória. Como explica o autor, “a mera existência da clausula arbitral 

normalmente será suficiente para que as Cortes francesas considerem não possuir 

jurisdição e que a questão dever ser decidida por tribunal arbitral”256. Tal pressuposto é, 

conforme identificado pelo autor, usualmente reconhecido pelas cortes francesas. 

Conforme explica  

[p]arece que as Cortes francesas aplicam essa regra também nas situações nas 

quais uma das partes é impecuniosa. Em outras palavras, impecuniosidade de 

uma das partes não é, por si própria, suficiente para considerar que a convenção 

arbitral seja manifestamente nula ou manifestamente inaplicável e a questão 

deve, então, ser decidida por um tribunal arbitral.257 

Em estudo também bastante completo sobre o tema, Patricia Zivkovic identificou 

as jurisdições nas quais prevalece um ou outro entendimento. Alemanha, Áustria e 

Hungria dão prevalência à ideia de que a parte não pode ser privada do seu direito de 

acesso à jurisdição em razão da sua falta de recursos, razão pela qual os efeitos da 

 
255 Tradução livre: KÜHNER, Detlev. The impact of party impecuniosity on arbitration agreements: the 

example of France and Germany. Journal of International Arbitration, Kluwer Law International, v. 31, 

n. 6, dez. 2014. p. 815: “courts traditionally granted to each party a right of termination of the arbitration 

agreement, either because of one party’s own impecuniosity and/or because of the other party being unable 

to fund the arbitration proceedings”. 
256 Tradução livre: KÜHNER, Detlev. The impact of party impecuniosity on arbitration agreements: the 

example of France and Germany. Journal of International Arbitration, Kluwer Law International, v. 31, 

n. 6, dez. 2014. p. 808: “The mere existence of an arbitration clause will normally be sufficient for the 

French courts to consider that they lack jurisdiction and that the matter must be handed over to the arbitral 

tribunal”. 
257 Tradução livre: KÜHNER, Detlev. The impact of party impecuniosity on arbitration agreements: the 

example of France and Germany. Journal of International Arbitration, Kluwer Law International, v. 31, 

n. 6, dez. 2014. p. 808: “It appears that the French courts apply these standards also in situations in which 

one party is impecunious. In other words, impecuniosity of one party is not in itself sufficient to consider 

that the arbitration agreement is manifestly null or manifestly inapplicable and the matter shall therefore 

be decided by the arbitral tribunal”. 
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convenção arbitral podem ser relativizados258. Já o Reino Unido e a França adotam um 

posicionamento diverso, segundo o qual a parte está vinculada à escolha pela arbitragem, 

a despeito de sua condição econômica no momento de instauração do litígio.259 

Sob uma perspectiva internacional, é possível concluir, como adiantamos, que 

existe grande divergência, sendo que determinadas jurisdições dão prevalência aos efeitos 

vinculantes da convenção arbitral, a despeito da condição financeira da parte, enquanto 

outras entendem que deve ser relativizada a eficácia da convenção arbitral, permitindo 

que a parte busque a tutela de seus direitos em sede estatal. Para fins deste trabalho, este 

ambiente de incertezas já é suficiente para comprovar a nossa hipótese, uma vez que não 

há alternativa clara para o One-Shotter que não tenha condições de instaurar um 

procedimento arbitral. 

Ressaltamos que no Brasil, a situação parece ser menos favorável aos interesses 

de eventual One-Shotter, na medida em que tem se confirmado o entendimento de que a 

parte sem recursos não pode pleitear sua desvinculação da convenção arbitral. Napoleão 

Casado Filho apontou que a “jurisprudência brasileira, recentemente, exerceu um papel 

de vanguarda no assunto de analisar a ineficácia de uma convenção de arbitragem por 

ausência de condições financeiras para arcar com as custas”. Nos dois casos citados pelo 

autor, as cortes nacionais presaram pela força vinculante da cláusula compromissória, 

sendo que, nas palavras do autor entendeu-se que “não cabe ao Judiciário sequer analisar 

eventual alegação de ineficácia da convenção de arbitragem, em virtude do princípio da 

Kompetenz-Kompetenz”.260 

Além de sistematizar as decisões nacionais sobre o tema, o autor ainda sugeriu um 

caminho alternativo, que busca compatibilizar as duas soluções absolutamente 

antagônicas. Segundo o autor “a solução para o problema da falta de recursos (ou 

 
258ZIVKOVIC, Patricia. Impecunious Parties in Arbitration: An Overview of European National Courts’ 

Practice. Croatian Arbitration Yearbook, n. 23, 2016, p. 33-52. Disponível em 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=2884416, p. 41: “Notwithstanding the factual difference, or differences in 

legal grounds, the German, Austrian and Hungarian courts had a common line of reasoning, which was 

mirroring their concern for the impecunious party’s right to vindicate its rights. They emphasized this right 

and its significance, thus leaving behind the principle of pacta sunt servanda”.  
259 ZIVKOVIC, Patricia. Impecunious Parties in Arbitration: An Overview of European National Courts’ 

Practice. Croatian Arbitration Yearbook, n. 23, 2016, p. 33-52. Disponível em 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=2884416, p. 43. 
260 CASADO FILHO, Napoleão. Arbitragem e Acesso à Justiça: o novo paradigma do third party funding. 

São Paulo: Saraivajur, 2017. E-book, sem paginação. 

https://ssrn.com/abstract=2884416,4
https://ssrn.com/abstract=2884416,4
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impecuniosidade) para custear um procedimento arbitral não é binária”261. Pondera que 

existem soluções dentro do próprio sistema arbitral, por meio da contratação de terceiros 

financiadores, assim como soluções externas ao sistema arbitral. Quanto a este segundo 

ponto, o doutrinador argumenta que “[...] a falta de recursos para enfrentar os custos da 

arbitragem poderia ser encarada como um exemplo de ineficácia parcial superveniente da 

convenção de arbitragem, pois embora existente e válida, a convenção encontra 

dificuldades para produzir seus efeitos, de forma semelhante às cláusulas vazias ou 

patológicas”262. Com base nesse raciocínio, o autor defende que poderiam ser aplicados 

os mecanismos previstos nos artigos. 6º e 7º da Lei de Arbitragem Brasileira, os quais 

“preveem possibilidades ao magistrado de suprir a vontade das partes de forma a 

viabilizar o procedimento arbitral”.263 

A despeito das diversas alternativas apontadas acima, compete-nos apenas 

registrar que o cenário da parte desprovida de recursos é bastante instável e pouca 

segurança há quanto às possíveis soluções a serem adotadas, sobretudo em nossa 

realidade nacional. Caso existisse uma solução que prezasse pelo alegado acesso à justiça 

em detrimento da força vinculante dos contratos, haveria menos espaço para propagação 

do Fenômeno Repeat Player. Contudo, a falta de um consenso quanto à solução ao 

problema da falta de recursos apenas confirma que a escolha pela via arbitral pode ser um 

impeditivo para a parte sem recursos.  

Para fins deste trabalho, convém dar um passo além e demonstrar que, não só 

existe um debate sobre o tema da impecuniosidade da parte, que traz bastante 

instabilidade e insegurança quanto às possíveis alternativas, como ainda que nosso 

ordenamento jurídico realmente não concebe a relativização dos efeitos da convenção 

arbitral em razão da falta de recursos da parte264. Tal conclusão, para todos os efeitos, 

também pode maximizar o Fenômeno Repeat Player. 

 
261 CASADO FILHO, Napoleão. Arbitragem e Acesso à Justiça: o novo paradigma do third party funding. 

São Paulo: Saraivajur, 2017. E-book, sem paginação. 
262 CASADO FILHO, Napoleão. Arbitragem e Acesso à Justiça: o novo paradigma do third party funding. 

São Paulo: Saraivajur, 2017. E-book, sem paginação. 
263 CASADO FILHO, Napoleão. Arbitragem e Acesso à Justiça: o novo paradigma do third party funding. 

São Paulo: Saraivajur, 2017. E-book, sem paginação. 
264 Em trabalho que publicamos anteriormente, apontamos as razões pelas quais consideramos que nossa 

legislação não comporta, como exceção ao caráter vinculante da convenção arbitral, a impecuniosidade da 

parte. Cf. ZAKIA, José Victor Palazzi. Os Efeitos da Convenção Arbitral e a Parte sem Recursos. Revista 

Brasileira de Arbitragem. v. 17, n. 68, p. 11-41, 2020. 
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Essa nossa conclusão se dá em razão de dois fatores. O primeiro deles diz respeito 

à impossibilidade de análise a priori por parte dos juízes estatais sobre a questão, restando 

à jurisdição arbitral a competência para decidir acerca dos impactos da impecuniosidade 

da parte nos efeitos da convenção arbitral – o que, em última análise, importa reconhecer 

que a parte sem recursos não pode se desvincular da cláusula arbitral. O segundo fator é 

pautado na ideia de que não há uma violação ao princípio do acesso à justiça, mesmo que 

a parte se encontre sem recursos para instaurar arbitragem – razão pela qual, independente 

do órgão que aprecie o argumento da parte, esta permanecerá vinculada à convenção 

arbitral. Trataremos dos dois tópicos brevemente.  

Quanto à competência para apreciar a questão da impecuniosidade da parte, 

consideramos que o fechamento do sistema arbitral e seu isolamento – já tratados 

anteriormente, por meio da aplicação de regras e princípios tais como o princípio da 

competência-competência e os efeitos positivo e negativo da convenção arbitral –, 

impedem que a parte sem recursos pleiteie a sua desvinculação dos efeitos da convenção 

arbitral. 

Demonstramos anteriormente que o princípio da competência-competência é 

mecanismo indispensável para que o sistema processual arbitral possa se encerrar em si 

mesmo. Como analisamos, referido princípio atribui aos árbitros a competência prioritária 

para analisar questões atinentes à sua própria jurisdição, o que inclui, portanto, questões 

relativas à existência, validade e eficácia da convenção arbitral. Cabe, portanto, ao juiz 

togado apenas uma análise a posteriori, em sede de anulação de sentença arbitral acerca, 

apenas, da regularidade do processo arbitral. 

Apesar da relevância do princípio da competência-competência, forçoso 

reconhecer que não se trata de um princípio absoluto. Nosso ordenamento, sobretudo com 

base em interpretações doutrinárias e jurisprudenciais, concebe algumas exceções ao 

princípio da competência-competência.  

Há um consenso em nossa doutrina de que o princípio da competência-

competência pode ser afastado nos casos em que se observe teratologia da convenção 

arbitral. Nas ocasiões nas quais o vício na convenção arbitral seja aferível prima facie, 

poderá o juiz togado avocar para si a competência para afastar a jurisdição arbitral.  
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Nesse sentido, vale transcrição do entendimento de Eleonora Coelho quando 

aponta que “de acordo com o sistema da prioridade seguido pelo Brasil, a exemplo da 

França, caberá ao juízo estatal diferir sua análise para o momento em que a sentença 

arbitral tiver sido proferida, podendo desconsiderar a convenção de arbitragem somente 

em casos excepcionalíssimos nos quais o seu vício seja patente ou possa ser verificado 

prima facie ou sem maior profundidade cognitiva”.265  

Carlos Alberto Carmona traz um posicionamento similar, ao reconhecer que  

Emmanuel Gaillard sugere que o juiz só possa declarar a invalidade da 

convenção arbitral quando o vício for reconhecível prima facie, ou seja, de 

pronto, sem necessidade de maior exame. Parece que o ilustre professor 

parisiense tem razão, já que a limitação da cognição do juiz apenas a aspectos 

que desde logo pode detectar, sem maiores indagações (cognição sumária, 

portanto), harmoniza-se com o princípio da kompetenz-kompetenz adotado 

pela Lei [de arbitragem brasileira].266 

Uma vez constatado que nosso ordenamento só comporta exceções ao princípio 

da competência-competência nos casos de teratologia, é forçoso reconhecer que a parte 

sem recursos só poderá buscar se desvincular dos efeitos da convenção arbitral se 

conseguir aproximar a sua impecuniosidade a uma teratologia. Essa aproximação, ao 

nosso entender, é tecnicamente incorreta. 

A incapacidade econômica da parte não pode ser vista como uma teratologia da 

convenção arbitral. Trata-se de questão circunstancial relacionada à parte e não à 

convenção arbitral. A incapacidade da parte sem recursos em dar efetividade ao comando 

da convenção arbitral não denota uma patologia da cláusula compromissória, até pois, 

trata-se de negócio jurídico existente, válido e eficaz. O que há é uma dificuldade 

momentânea e circunstancial da parte em concretizar a vontade ali manifesta. Conforme 

já tivemos a oportunidade de tratar,  

[a] cláusula compromissória regendo a relação jurídica de parte sem recursos 

não está eivada de vício que lhe impeça de produzir efeitos ipso facto. Não se 

trata de uma condição viciada da cláusula compromissória, e sim de uma 

circunstância fática que afeta a parte litigante e que pode, a qualquer momento, 

ser alterada. A situação de falta de recurso da parte é circunstancial e mutável. 

 
265COELHO, Eleonora. Os efeitos da convenção de arbitragem – adoção do princípio kompetenz-

kompetenz no Brasil. In: CARMONA, Carlos Alberto; LEMES, Selma Ferreira; MARTINS, Pedro Batista 

(Org.). Arbitragem: Estudos em homenagem ao Prof. Guido Fernando Silva Soares, in memoriam. São 

Paulo: Atlas, 2007. p. 334. 
266 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009, p. 177  



   
 

159 

É condição subjetiva da parte e que não está, de maneira alguma, atrelada à 

cláusula compromissória em si.267  

Também se faz importante apontar que a situação de impecuniosidade da parte, 

além de ser questão afeita à parte e não a convenção arbitral, não pode ser considerada 

como erro teratológico uma vez que sua comprovação não pode ser feita em uma análise 

prima facie – o que, por si só, descaracteriza a teratologia. Diversos autores são 

categóricos ao reconhecer que a comprovação da falta de recursos da parte é questão 

sensível que deve ser objeto de ampla produção probatória, justamente para garantir que 

a mera alegação da falta de recursos não seja razão suficiente para minar os efeitos de 

princípio tão caro à estabilização do sistema processual da arbitragem268. Em passagem 

bastante ilustrativa, Gerhard Wagner pontua que “se fosse fácil recorrer a uma corte 

estatal mesmo para questões abarcadas por uma convenção arbitral tal convenção não 

valeria o papel no qual está escrita” 269, eis, portanto, a razão de se exigir da parte sem 

recursos que comprove sua situação financeira.  

A falta de recursos da parte enquanto causa para perda de eficácia da convenção 

arbitral não é capaz de afastar a aplicação do princípio da competência-competência, 

 
267 ZAKIA, José Victor Palazzi. Os Efeitos da Convenção Arbitral e a Parte sem Recursos. Revista 

Brasileira de Arbitragem. v. 17, n. 68, p. 11-41, 2020. Consultado no site kluwer arbitration, sem 

paginação ; 
268 Cf. TRAIN, François Xavier. Impécuniosité et accès à la justice dans l'arbitrage international (à propos 

de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 novembre 2011 dans l'affaire LP c/ Pirelli). Revue de 

l'Arbitrage, n. 2, 2012, p. 267 – 305. p. 298 : “Le constat d'un empêchement absolu de payer les frais de 

l'arbitrage suppose une analyse approfondie de la situation financière de la partie qui s'en prévaut, et de 

sa capacité effective à supporter le coût de l'arbitrage. Il apparaît donc très difficile de constater un tel 

empêchement au premier coup d'oeil, sans qu'aucune argumentation sérieuse ne puisse être opposée à un 

tel constat”. 

Cf. SALUM, Rafaella Coscarelli, VILELA, Marcelo Dias Gonçalves. Deliberação de inclusão de cláusula 

compromissória nos estatutos sociais. Suspensão de validade e eficácia. Alegação de abuso de direito pelos 

controladores. Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de Instrumento nº 2031444-61.2016.8.26.0000. 

Revista Brasileira de Arbitragem, v. 14, n. 55, 2015, p. 131: “A ausência de recursos de uma das partes 

para acessar a jurisdição arbitral deve ser apreciada in concreto, pelo(s) árbitro(s) em razão do princípio da 

competência-competência, inclusive com a oportunidade para que, eventualmente, uma parte que possua 

recursos possa, se lhe aprouver, decidir por antecipar integralmente os custos com o procedimento arbitral”. 

Cf. FABBRI, Mauricio Pestilla. Inapplicability of the arbitration agreement due to the impecuniosity of the 

party. Revista Brasileira de Arbitragem, v. 15, n. 57, 2018, p. 67-96, p. 81: “It is also important to note 

that the burden of proof shall be borne by the party that is alleging impecuniosity. In addition, regarding 

the standard of proof, the institution or authority must not satisfy itself with a balance of probabilities. The 

party should be required to satisfy evidential burden, defined as “the burden of putting sufficient evidence 

before the court [in this case, the arbitral institution or the appointed authority] to make out a prima facie 

case.” This means the production of documents with the respective explanation and interpretation. A high 

degree of disclosure will be required and the decision-maker and the other party shall have access to 

financial statements, tax returns and bank statements, among others. As the documents can contain 

sensitive information, there must be rules concerning confidentiality”. 
269 Tradução livre: WAGNER, Gerhard. Impecunious Parties and Arbitration Agreements. German 

Arbitration Journal, n. 5, 2003, p. 211: “if it were easily possible to turn to a court of law even with claims 

caught by an arbitration agreement such an agreement would not be worth the paper it was written on”. 
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razão pela qual a parte impecuniosa deverá recorrer ao próprio árbitro para pleitear sua 

desvinculação da convenção arbitral. É dizer que, por se tratar de questão afeita à 

competência dos próprios árbitros, cabe a eles analisar, a priori¸ se a falta de recursos de 

uma das partes é capaz de afastar o efeito vinculante da convenção arbitral. 

A questão, portanto, parece ser irremediável. A parte sem recursos não poderá 

objetar sua vinculação à convenção arbitral perante o juiz togado em razão do princípio 

da competência-competência, uma vez que sua situação financeira não pode ser invocada 

como exceção a tal princípio. Por outro lado, para que obtenha um provimento, qualquer 

que seja, dos árbitros, é necessário que justamente consiga movimentar a jurisdição 

arbitral, instaurando um procedimento e compondo o painel arbitral que terá competência 

para avaliar os impactos da impecuniosidade da parte na convenção arbitral.  

Diante dessas constatações, é evidente que a parte sem recursos não terá qualquer 

alternativa. Se por um lado não pode recorrer ao juiz togado, em razão do princípio da 

competência-competência, por outro terá que pleitear o reconhecimento da ineficácia da 

convenção arbitral justamente perante o órgão jurisdicional que dificilmente será 

composto em razão da sua própria incapacidade financeira de iniciar o procedimento. Por 

essa razão já tivemos a oportunidade de concluir que  

[s]e analisada a questão à luz da legislação brasileira, a existência de uma única 

exceção ao efeito negativo da convenção arbitral (i.e. o erro teratológico da 

cláusula) nos deixa em uma encruzilhada: ou permite-se o alargamento da 

exceção para que comporte a alegação de impecuniosidade da parte, ou então 

deve-se assumir que a impecuniosidade da parte não altera a eficácia da 

convenção arbitral em nenhuma circunstância.270  

Considerando essas nossas conclusões, entendemos que o instituto da arbitragem 

pode contribuir para a manifestação do Fenômeno Repeat Player na medida em que a 

parte sem recursos não poderá se desvincular dos efeitos vinculantes da convenção 

arbitral, sobretudo, em nosso ordenamento jurídico por conta da aplicação do princípio 

da competência-competência e de sua única exceção ser restrita ao erro teratológico da 

convenção arbitral. 

Além da falta de competência do juiz togado para apreciar a questão, cabendo aos 

árbitros analisar e decidir acerca dos impactos da falta de recursos da parte para a 

 
270 ZAKIA, José Victor Palazzi. Os Efeitos da Convenção Arbitral e a Parte sem Recursos. Revista 

Brasileira de Arbitragem. v. 17, n. 68, p. 11-41, 2020. Consultado no site kluwer arbitration, sem 

paginação. 
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convenção arbitral, ressaltamos ainda que, no mérito do argumento, tampouco assistiria 

razão a parte sem recursos. Mesmo que a parte impecuniosa consiga movimentar a 

jurisdição arbitral para pleitear sua desvinculação da convenção arbitral, isto é, superando 

o desafio imposto pelo princípio da competência-competência, dificilmente conseguirá 

justificar seu pleito com base no argumento da denegação de acesso à justiça. 

Conforme apontamos anteriormente, a questão relativa à impecuniosidade da 

parte coloca em xeque, aparentemente, dois princípios fundamentais: o acesso à justiça e 

a força vinculante dos contratos271. Assim, a despeito do órgão competente para apreciar 

a questão, compete à parte sem recursos demonstrar que sua situação financeira não só 

lhe impede de movimentar a jurisdição arbitral, como ainda que tal impossibilidade se 

configura como violação ao princípio do acesso à justiça. 

A despeito da seriedade da questão, entendemos que nosso ordenamento não 

comporta tal alegação. A nosso ver, a manutenção do efeito vinculante da convenção 

arbitral não implica violação ao princípio do acesso à justiça, ainda que, na prática, a parte 

esteja impossibilitada de movimentar qualquer jurisdição. Isto pois o princípio do acesso 

à justiça busca garantir que o Estado não retire do jurisdicionado a garantia de que este 

poderá tutelar seus direitos, garantindo, não só o acesso ao Poder Judiciário, como 

também o acesso a um processo “justo”. 

Diversos autores reconhecem que nosso ordenamento jurídico, sobretudo no inc. 

XXXV do artigo 5º da Constituição Federal, positivou o princípio do acesso à justiça 

como uma garantia de que o Estado não poderia privar os cidadãos de recorrerem ao 

Poder Judiciário, e não como uma garantia absoluta de que todos terão acesso 

incondicionado e irrestrito à jurisdição. Apenas para ilustrar, Rodolfo Mancuso aponta 

que o inc. XXXV do artigo 5º da Constituição Federal brasileira “[...] é precipuamente 

endereçado ao legislador, antes que ao jurisdicionado” para que o próprio legislador fique 

“avisado para não produzir texto legal que implique em excluir da apreciação judicial 

lesões ou ameaças a direitos”.272 

 
271 KÜHNER, Detlev. The impact of party impecuniosity on arbitration agreements: the example of France 

and Germany. Journal of International Arbitration, Kluwer Law International, v. 31, n. 6, dez. 2014. p. 

807: “In arbitration proceedings, impecuniosity entails the confrontation of two essential legal principles: 

the binding nature of contracts and the respect of fundamental rights in the form of access to justice and 

equal treatment of the parties”. 
272 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à Justiça: condicionantes legítimas e ilegítimas. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011. p 194. 
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No mesmo sentido, Carlos Alberto Carmona conclui que “se depreende da análise 

histórica do art. 5º XXXV, da Constituição Federal de 1988, portanto, é que seu propósito 

foi o de garantir ao particular o direito potestativo de ver apreciada pelo Poder Judiciário 

qualquer lesão a direito, com atenção especial àquelas levadas a cabo pelo próprio 

Estado”. 273 

Outros autores, no entanto, observam no princípio do acesso à justiça não só uma 

proibição ao Estado, mas um dever de garantir e assegurar as condições necessárias para 

que o exercício da jurisdição seja justo. Nessa concepção mais abrangente do tema, Ada 

Pellegrini Grinover, Antonio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco 

concebem o princípio do acesso à justiça como uma garantia do Estado de que o 

jurisdicionado terá oportunidade para defender seus interesses em processo que respeite 

os princípios do devido processo legal, podendo contribuir de maneira efetiva para o 

convencimento do julgador por meio de uma participação ativa. In verbis: 

O acesso à justiça é, pois, a ideia central a que converge toda a oferta 

constitucional e legal desses princípios e garantias. Assim, (a) oferece-se a 

mais ampla admissão de pessoas e causas ao processo (universalidade da 

jurisdição), depois (b) garante-se a todas elas (no cível e no criminal) a 

observância das regras que consubstanciam o devido processo legal, para que 

(c) possam participar intensamente da formação do convencimento do juiz que 

irá julgar a causa (princípio do contraditório), podendo exigir dele a (d) 

efetividade de uma participação com diálogo – tudo isso com vistas a preparar 

uma solução que seja justa, seja capaz de eliminar todo resíduo de 

insatisfação274. 

No mesmo sentido Eduardo Talamini e Luiz Rodrigues Wambier entendem que 

[a] inafastabilidade da jurisdição é também conhecida como garantia do acesso 

à justiça. Mas não se trata de apenas assegurar o ingresso no Judiciário – e sim 

também o de ser ouvir pelos juízes, poder apresentar argumentos, produzir 

provas e, ao final, obter uma resposta jurisdicional útil, efetiva e tempestiva. 

[...] e é também por isso que a doutrina costuma usar a expressão ‘acesso à 

justiça’ com j minúsculo: não se trata apenas de acesso ao Judiciário (de que 

 
Cf. CREMADES, Anne-Carole. La falta de recursos económicos para participar al arbitraje pactado. 

Revista del Club Español del Arbitraje, v. 8, 2010, p. 152: “Sin embargo, no hay respuesta sencilla. 

Porque existe una oposición  insoluble entre dos principios jurídicos fundamentales: por un lado, la fuerza 

obligatoria del contrato que es el convenio arbitral, el principio pacta sunt servanda, y por otro lado, el 

principio de garantía de acceso a la justicia que tiene toda persona física o jurídica, derecho protegido 

especialmente por el art. 6(1) del Convenio Europeo de Derechos Humanos”. 
273 Cf. CARMONA, Carlos Alberto. Art. 5º, XXXV. In: Equipe Forense (Org.). Constituição Federal 

Comentada. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 152-161. p. 155. 
274 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada 

Pellegrini. Teoria Geral do Processo. 17. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 33. 
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‘Justiça’ costuma ser usado como sinônimo), mas de acesso à ordem jurídica 

justa, ou seja, o direito de receber um tratamento justo (obter ‘justiça’).
 275 

Independentemente da corrente a que se filie, a manutenção dos efeitos 

vinculantes da convenção arbitral não viola o princípio do acesso à justiça. Diante de 

ambas as concepções do princípio do acesso à justiça, parece-nos que a manutenção do 

efeito da convenção arbitral não enseja qualquer violação ao princípio do acesso à justiça, 

pois a limitação ao direito das partes de terem acesso ao Poder Judiciário e “à ordem 

jurídica justa” decorre do exercício de sua própria autonomia da vontade. 

Napoleão Casado Filho aponta que “ao escolher a via da arbitragem, as partes 

fazem uma opção por outro sistema de solução de litígios, que, mesmo se inspirando em 

alguns princípios estruturantes do sistema processual público, tem suas idiossincrasias, e 

não é uma mera réplica daquele”, por esta razão, deve prevalecer o efeito vinculante da 

convenção arbitral na medida em que “o princípio do acesso à justiça é um princípio cuja 

interpretação maximizante antes apontada só é possível (e mesmo assim com ressalvas) 

no sistema judicial, e não no sistema arbitral de solução de litígios”276. Segundo o autor  

[t]al conclusão, pela distinção de alguns princípios aplicáveis à arbitragem e 

ao processo civil, decorre do fato de o sistema da arbitragem, em especial em 

sua acepção internacional, ser fundado na autonomia das vontades e não no 

contrato social (fundamento de validade do Poder Judiciário). A arbitragem 

tem como preocupação assegurar um Tribunal Imparcial e, embora se busquem 

custos razoáveis, o seu acesso em qualquer circunstância não é elevado a uma 

condição fundante do sistema arbitral277. 

No mesmo sentido, François Xavier Train aponta que: 

[a]o assinar livremente uma cláusula compromissória, as partes validamente 

condicionaram o exercício de seu direito à justiça, notadamente no que diz 

respeito à suas condições financeiras. As partes renunciaram a proteção 

jurisdicional dada pela Estado a título de garantia material de acesso à justiça 

que consiste em “permitir às pessoas, que na prática são impossibilitadas de 

exercer seu direito de acesso à justiça em razão da insuficiência de recursos, 

buscar a jurisdição sem serem obstadas em razão da obrigação de antecipar 

toda ou parte das custas e com assistência gratuita ou parcialmente gratuita dos 

servidores”.278 

 
275 TALAMINI, Eduardo; WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil: teoria geral 

do processo. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 75. 
276 CASADO FILHO, Napoleão. Arbitragem e Acesso à Justiça: o novo paradigma do third party funding. 

São Paulo: Saraivajur, 2017. E-book, sem paginação. 
277 277 CASADO FILHO, Napoleão. Arbitragem e Acesso à Justiça: o novo paradigma do third party 

funding. São Paulo: Saraivajur, 2017. E-book, sem paginação. 
278Tradução livre:  TRAIN, François Xavier. Impécuniosité et accès à la justice dans l'arbitrage international 

(à propos de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 novembre 2011 dans l'affaire LP c/ Pirelli). Revue de 

l'Arbitrage, n. 2, 2012, p. 267 – 305. p. 282: “En souscrivant librement une clause compromissoire, les 

parties ont valablement aménagé l'exercice de leur droit au juge, notamment en ce qui concerne ses 

conditions financières. Ils ont renoncé à la protection juridictionnelle due par l'Etat au titre de la garantir 
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Em resumo, em razão da liberdade que lhes é conferida pelo ordenamento jurídico, 

estão as partes livres para optar por um sistema de resolução de disputas diferente do 

sistema do processo civil estatal, sujeitando-se, desta forma, a todas as implicações que 

tal escolha traz consigo, inclusive a necessidade de aporte de recursos consideráveis para 

movimentação da jurisdição arbitral. Em outros termos, as partes podem optar, no 

exercício de sua autonomia, pelo sistema jurisdicional que lhes seja mais conveniente, 

abrindo mão, por assim dizer, de todas as demais opções. Em última análise, os 

contratantes podem dispor de sua liberdade, inclusive renunciando seus próprios direitos 

e garantias ofertados por um ou outro sistema.  

Nesse sentido são bastante ilustrativas as palavras de Luís Fernando Guerrero. 

Segundo o autor: 

[a]ssim, ao mesmo tempo em que confere aos indivíduos a possibilidade de 

escolherem a arbitragem como forma de solução de seus conflitos, bem como 

permite a estruturação da maneira pela qual a arbitragem ocorrerá, o Estado 

também exige que as partes sejam leais e responsáveis de modo a cumprirem 

suas obrigações. Diante disso, vemos que o princípio basilar da autonomia da 

vontade (art. 1 da Lei de Arbitragem) não está desacompanhado da vinculação 

da cláusula compromissória (art. 8º da Lei de Arbitragem), ou seja, a liberdade 

ou autonomia da vontade está vinculada à responsabilidade, obrigação de 

solucionar o litígio via arbitragem.279 

Desta forma, ainda que o efeito dessa vinculação seja prejudicial ao interesse de 

uma das partes, não nos parece que seja suficiente para desobrigá-la da opção livremente 

escolhida e aceita por meio da convenção arbitral. Ainda que a escolha pela arbitragem 

implique a assunção de novos ônus para que se busque a tutela dos direitos, tais ônus são 

decorrentes do próprio exercício da autonomia da vontade das partes, razão pela qual não 

podem ser considerados como violação ao direito do acesso à justiça. 

Trazendo essas conclusões para o tema deste trabalho, ainda que o One-Shotter 

não tenha recursos suficientes para instaurar um procedimento arbitral, nos parece que no 

nosso ordenamento jurídico não há fundamento que justifique a cessação do efeito 

vinculante da convenção arbitral. A manutenção do efeito positivo da convenção arbitral, 

mesmo diante da falta de recursos da parte, não constitui violação ao princípio do acesso 

 
matérielle d'accès à la justice et consistant à “permettre à des personnes qui sont pratiquement dans 

l'impossibilité d'exercer leurs droits en justice, em raison de l'insuffisance de leurs ressources, de saisir 

toutes les juridictions sans être tênues d'avancer tout ou partie des frais et avec le concours gratuit ou 

partiellement gratuit des auxiliaires de justice”. 
279 GUERRERO, Luis Fernando. Convenção de Arbitragem e Processo Arbitral. São Paulo: Atlas, 2009. 

(Coleção Atlas de Arbitragem). p. 31 
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à justiça, de tal sorte que não pode ser relativizado. Desta forma, o One-Shotter ainda que 

esteja sem recursos econômicos, está atrelado à uma opção para resolução de seus litígios 

que o impede de buscar a tutela de seus direitos.  

Diante dessas ponderações, entendemos que a hipótese levantada nesta seção resta 

confirmada: a natureza privada da arbitragem, no sentido de que há, necessariamente, 

uma contrapartida financeira para que haja a instauração e o desenvolvimento do 

procedimento arbitral, pode servir como ferramental para que se manifeste o Fenômeno 

Repeat Player.280 

 

4.3. Arbitragem e sua natureza privada: os agentes de mercado 

 

Analisadas as implicações da natureza privada da arbitragem sob uma perspectiva 

dos custos envolvidos, passamos então à análise do impacto que esse caráter privado traz 

no que diz respeito aos seus agentes. Como já tratado anteriormente, a arbitragem consiste 

em um processo complexo no qual atuam diversos players, dentre eles os árbitros e as 

instituições arbitrais.  

Diferentemente do processo civil que corre perante as cortes estatais, o instituto 

da arbitragem, em razão de sua natureza privada, confere às partes ampla oportunidade 

para determinar quem serão os agentes do procedimento arbitral específico. Justamente 

em razão dessa ampla liberdade de influenciar a composição do “time” de participantes 

do procedimento, é que levantamos a hipótese se o processo arbitral permite a 

manifestação do Fenômeno Repeat Player, seja porque os Repeat Players estão mais 

aptos a fazer escolhas mais adequadas, que contribuam para o desenvolvimento de um 

procedimento a seu favor, ou porque existe espaço para que haja captura dos agentes pelo 

Repeat Player, em razão da recorrência com que estes atuam nos processos.  

 
280 Gerhard Wagner traz essa conclusão quando analisa o tema da impecuniosidade da parte e seus efeitos 

para a convenção arbitral sob à luz dos julgados norte-americanos. Cf. WAGNER, Gerhard. Impecunious 

Parties and Arbitration Agreements. German Arbitration Journal, n. 5, 2003, p. 210: “[...] it comes as no 

surprise at all that plaintiffs who were too poor to fund arbitral proceedings, but could have easily found 

an attorney to accept their cases on a contingency fee basis, started to complain about arbitration clauses 

in contracts which were usually presented to them on a take-it-or-leave-it basis. Quite obviously, such 

clauses work to the effect of preventing or at least deterring potential plaintiffs from bringing their claims”. 
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Trataremos da questão relativa aos agentes do procedimento arbitral sob essas 

duas perspectivas, na tentativa de demonstrar se o espaço de escolha dos agentes 

tradicionais do procedimento arbitral (i.e. árbitros e instituições arbitrais) realmente pode 

manifestar o Fenômeno Repeat Player. 

 

4.3.1. A indicação dos árbitros 

 

Os primeiros agentes do processo arbitral que analisaremos neste tópico são os 

próprios árbitros. É da essência da arbitragem que o julgador seja um agente privado, que 

esteja investido de poderes somente em razão da escolha das partes. Cabe às partes definir 

quem será o julgador, ou pelo menos definir o método de escolha e indicação deste 

julgador privado. É dizer que as partes terão a oportunidade de sair das amarras impostas 

pelo princípio do juiz natural, vigente na jurisdição estatal, podendo constituir um órgão 

adjudicatório que consideram como o mais adequado para a sua disputa específica.  

Via de regra, as partes buscam profissionais que sejam capacitados e 

especializados para aquela determinada área do direito da qual se originou a disputa. 

Como aponta Carlos Alberto de Salles,  

[...] supõe-se que os árbitros venham a ser escolhidos pelas partes, entre outros, 

atributos em razão de ser um especialista na matéria objeto da arbitragem. Essa 

possibilidade, evidentemente, não isenta as partes de escolhas equivocadas, 

mas tem o mérito de colocar soba a responsabilidade dos interessados diretos 

a definição de um fator fundamental para a qualidade da decisão a ser obtida. 

A racionalidade do sistema, de qualquer modo, tende a impulsionar as partes a 

privilegiar o critério de especialização do julgador.281 

A hipótese que traçamos neste ponto é de que esta ampla liberdade pode ser 

operada pelo Repeat Player para que sua influência no resultado do processo seja mais 

significativa do que a do One-Shotter. Trataremos deste tema sob os dois enfoques 

anteriormente mencionados: na primeira análise, verificaremos se existem incentivos 

econômicos para que os árbitros favoreçam os Repeat Players, ou seja, verificaremos se 

é possível que haja captura destes agentes pelos Repeat Players; em um segundo 

momento, analisaremos se o Repeat Player possui a capacidade de operar e utilizar o 

sistema arbitral de maneira mais efetiva que o One-Shotter. 

 
281SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em Contratos Administrativos. Rio de Janeiro: Forense, 

2011. (Coleção ADRs). p. 49. 
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4.3.1.1. Os incentivos econômicos dos árbitros 

 

Em razão da natureza privada do instituto, partimos da hipótese de que os árbitros, 

por serem também agentes privados que só estão investidos de jurisdição quando aceitam 

a indicação feita pelas partes, têm incentivos econômicos para privilegiar Repeat Players 

em detrimento de One-Shotters, na medida em que aqueles podem indicar o mesmo 

profissional para atuar como árbitro em diversos procedimentos, enquanto normalmente 

o One-Shotter só tem uma oportunidade de fazê-lo. 

O tema é amplamente debatido pela doutrina estrangeira, especialmente a doutrina 

especializada norte-americana, quando analisadas as arbitragens obrigatórias nos âmbitos 

trabalhistas e consumeristas. A questão relativa à escolha dos árbitros e sua influência na 

manifestação do Fenômeno Repeat Player é usualmente atrelada ao conceito de “bias” 

ou “vieses”. 

Parte da doutrina estrangeira critica a utilização do instituto da arbitragem 

mandatória nas relações de trabalho e de consumo principalmente em razão da percepção 

de que se criam incentivos perversos para que os árbitros, de forma ativa ou inconsciente, 

profiram decisões tendenciosas em favor dos litigantes repetitivos.  

Em seu artigo, Janna Giesbrecht-McKee dedica um tópico denominado “whoever 

pays the pipe calls the tune: the Repeat Player bias” para discorrer acerca dos incentivos 

econômicos que os árbitros têm para favorecer, consciente e inconscientemente, os 

litigantes repetitivos. Para a autora:  

[á]rbitros são predispostos, seja subconsciente ou intencionalmente, a favor do 

empregador. Certa corte pontuou que vários estudos demonstravam que a 

arbitragem era ‘vantajosa para o empregador... porque reduzia o montante 

conferido pela decisão que normalmente um empregado receberia, 

particularmente se o empregador fosse um ‘Repeat Player’ do sistema 

arbitral.282 

Ao analisar o caso Mistubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth – que 

considerou que as partes tendem a buscar julgadores competentes e imparciais, refutando 

 
282 Tradução livre: GIESBRECHT-MCKEE, Janna. The fairness problem: mandatory arbitration in 

employment contracts. Willamette Law Review, v. 50, p. 259-279, 2014. p. 269: “Arbitrators are biased 

‘either subconsciously or intentionally toward the employer. One court took note of various studies that 

show arbitration is ‘advantageous to employers…because it reduces the size of the award that an employee 

is likely to get, particularly if the employer is a ‘repeat player’ in the arbitration system”. 
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a presunção de que haja um favorecimento aos Repeat Players –, de maneira bastante 

assertiva, a autora rebate os argumentos levantados pela corte e conclui que  

[...] essa visão ignora a realidade de que ‘árbitros têm um interesse econômico 

em serem selecionados novamente’. A Corte também desconsiderou que a 

necessidade dos árbitros de desenvolver um histórico de decisões, que são bem 

vistas pelas corporações que litigam usualmente, provavelmente prejudica o 

seu julgamento. […] a reiterada participação dos empregados na arbitragem 

cria uma tendenciosidade sistêmica ‘na qual certo árbitro que pretenda ser 

indicado no futuro hesitará em proferir uma decisão que seja contrária às 

expectativas do empregador.283 

A explicação daqueles que concordam com as conclusões da autora é bastante 

simples: o árbitro é um agente privado, logo, está sujeito a incentivos econômicos que 

possam lhe render mais ganhos no futuro. A perspectiva de majoração de ganhos é maior 

se um Repeat Player for beneficiado pela atuação do árbitro, na medida em que o Repeat 

Player tem mais oportunidades para indicar árbitros no futuro do que o One-Shotter. 

A premissa parece ser verdadeira. Como já tratamos anteriormente, o Repeat 

Player traz consigo um portfólio extenso de casos. Desta maneira, privilegiar os interesses 

deste determinado litigante, pode significar novas oportunidades de trabalho no futuro. Já 

pudemos observar, conforme constatado por Marc Galanter, que isso é verdade, por 

exemplo, para os advogados que representam os Repeat Players.  

Esses incentivos econômicos podem gerar duas formas de captura dos agentes por 

parte dos Repeat Players. É possível que haja um incentivo para que o árbitro adote um 

posicionamento favorável a determinadas teses jurídicas que privilegiam os interesses dos 

Repeat Players, bem como é possível que haja um comportamento favorável diretamente 

a determinado Repeat Player em específico, configurando, nesta hipótese, violação dos 

deveres de independência e imparcialidade que se aplicam à função de árbitro. 

Quanto à primeira forma de captura dos árbitros em razão de seu interesse 

econômico, autores como Bruno Guandalini apontam que determinados profissionais 

regularmente indicados como árbitros passam a adotar posições que são favoráveis a 

 
283Tradução livre: Tradução livre: GIESBRECHT-MCKEE, Janna. The fairness problem: mandatory 

arbitration in employment contracts. Willamette Law Review, v. 50, p. 259-279, 2014. p. 269: “This view 

overlooks the reality that ‘individual arbitrators have an economic stake in being selected again’. The 

Court also discounts that the arbitrators’ need ‘to build a ‘track record’ of decisions that corporate repeat-

users will view approvingly’ likely clouds their judgment.  […] the employer’s repeated use of arbitration 

creates an institutional bias ‘whereby an arbitrator who desires future work will be hesitant to render a 

decision that is contrary to the employer’s expectations’”. 
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interesses de Repeat Players ou ao menos a se dedicar academicamente a estudar as 

questões jurídicas sob um viés mais favorável à atuação deles. Como expõe o autor  

[a] defesa de uma posição específica com o único objetivo de ganhar reputação 

(de defender determinada posição) pode derivar do árbitro que não é 

tendencioso em favor de uma das partes especificamente, mas sim em favor de 

uma determinada classe ou categoria de partes em diferentes casos mas 

decorrentes do mesmo mercado ou indústria, tal como Estados, contratantes, 

investidores, empresas de seguro e assim por diante. É razoável imaginar 

árbitros que adotem certa posição, ou que pretendam ser conhecidos pela sua 

propensão a adotar certa posição, ou que favoreçam determinada categoria ou 

classe de litigantes. Isso pode ser decorrente da maneira que o árbitro aplica a 

lei. Esse comportamento pode criar certa reputação episódica – de maneira 

alguma ideal, mas lucrativa para o árbitro – uma vez que as partes em tais 

situações tenderão a indicar tal árbitro, o qual, consequentemente, terá mais 

casos e mais remuneração. O interesse é claramente racional e levado por um 

incentivo de propósito patrimonial.284 

Tais árbitros não atuam de maneira parcial em favor da parte, o que constituiria 

violação dos deveres legalmente impostos, mas adotam uma concepção do direito que 

pode ser mais tendenciosa a determinados tipos de litigantes, favorecendo, assim, suas 

indicações no futuro. Não se trata, portanto, de um comportamento patológico que seja 

coibido pela legislação, mas sim da adoção de uma estratégia comportamental que 

assegura o maior retorno econômico ao profissional. 

Nesse sentido, vale lembrar que Marc Galanter apontou que, justamente em razão 

da sua atuação usual e repetitiva em processos, os Repeat Players tornam-se clientes mais 

atrativos para os advogados, de tal forma que estes têm um claro incentivo a 

especializarem-se, acadêmica e profissionalmente, na respectiva área de interesse 

daqueles. Com os árbitros, a conclusão é a mesma: torna-se vantajoso especializar-se não 

apenas em determinada área do direito, mas também em ser reconhecido pela sua 

tendência a interpretar a norma de forma mais favorável ao Repeat Player. 

Essa captura dos profissionais se dá, ao nosso entender, de forma indireta, na 

medida em que não se adota um comportamento ostensivo em benefício do Repeat 

 
284 Tradução livre: GUANDALINI, Bruno. Economic Analysis of the Arbitrator’s Function. Kluwer 

Law International: Kluwer Law International, 2020. p. 226: “The defense of a specific position with the 

only objective of acquiring reputation (of defending specific positions) can arise from the arbitrator who 

is not biased in favor of one of the parties specifically, but in favor of a class or category of parties in 

different cases but in the same market or industry, such as states, contractors, investors, insurance 

companies, and so on. It is reasonable to imagine arbitrators who take a position, or who want to be known 

for their propensity to take a certain position, or who favor specific categories or classes of litigants. This 

may result from the manner in which the arbitrator applies the law. This behavior can create a specific 

anecdotal reputation—not at all ideal, but profitable for the arbitrator—once the parties in such situations 

will tend to appoint this arbitrator, who would consequently have more cases and more compensation. The 

interest is clearly rational and led by an incentive with patrimonial purpose”. 
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Player. Pelo contrário, a atuação do árbitro ainda é imparcial e independente em relação 

às partes do litígio, apenas sua interpretação da norma é que é mais vantajosa a um dos 

litigantes.  

No entanto, a captura dos árbitros, enquanto agentes econômicos, pode se dar, 

também, de uma forma direta, ou seja, quando estes, intencionalmente, passam a 

privilegiar os interesses de Repeat Players.  

Bruno Guandalini aponta que o racional estratégico de privilegiar uma 

determinada classe de litigantes para desenvolver uma reputação perante essa mesma 

classe pode ser extrapolado ao ponto de o árbitro privilegiar o próprio litigante em si 

sobretudo se, conforme denomina o autor, se tratar de uma “long-lived party”. Nas 

palavras de Bruno Guandalini “esse raciocínio se aplica não apenas a certas classes de 

litigantes, mas principalmente a litigantes que provavelmente serão litigantes habituais na 

arbitragem internacional. Certo autor os denomina como “long-lived parties” (i.e.; 

aquelas que são usuários frequentes da arbitragem internacional) e “short-lived parties” 

(i.e., aquelas que provavelmente não usarão arbitragem novamente)”.285 

Nesta extrapolação feita pelo autor podemos então verificar justamente a segunda 

forma de captura dos agentes, na qual o profissional que busca ser indicado como árbitro 

passa a privilegiar, específica e diretamente, partes que poderão garantir-lhe mais 

indicações no futuro, como é o caso dos Repeat Players. Se assumirmos que as partes têm 

um papel de extrema relevância na constituição do tribunal arbitral, sendo que indicam e 

apontam os profissionais que comporão o tribunal arbitral, é de se esperar que um árbitro 

movido apenas por interesses econômicos – desconsiderando-se os deveres éticos e legais 

a si impostos – busque favorecer a parte que poderá indicá-lo mais vezes no futuro. 

Não apenas isso, mas podemos ainda extrapolar essa premissa para também incluir 

nessa equação os advogados dos Repeat Players. Ainda que as partes sejam responsáveis 

por fazer a indicação dos árbitros, não podemos deixar de observar que esta prerrogativa 

é, usualmente, exercida pelos seus procuradores agindo em seu nome. Isto por uma razão 

muito simples, os advogados, por serem eles mesmos Repeat Players, e principalmente 

 
285 Tradução livre: GUANDALINI, Bruno. Economic Analysis of the Arbitrator’s Function. Kluwer 

Law International: Kluwer Law International, 2020. p. 283: “The rationale applies not only to certain 

specific classes of litigants but mainly to litigants who will probably be repeat players in international 

arbitration. One author calls it “long-lived” parties (i.e., the ones who are frequent players in international 

arbitration) and “short-lived” parties (i.e., those who are probably not using arbitration again)”. 
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quando são especializados no setor, têm mais competência, capacidade e experiência para 

fazerem essa indicação e, por sua vez, é presumível que a parte na condição de Repeat 

Player tenha acesso a advogados mais especializados e inseridos no mercado da 

arbitragem.  

Nesse sentido, vale notar novamente o trabalho de Bruno Guandalini quando 

analisa o que chama strategic behavior dos árbitros, no capítulo “Arbitrators' Strategic 

Behavior: The Rational Choice Theory at Stake” de sua obra. O autor aponta que a 

presença e a existência dos advogados enquanto agentes do mercado arbitral encoraja o 

comportamento estratégico dos árbitros na medida em que os advogados podem vir a 

indicar o mesmo árbitro no futuro. Por isso, é possível presumir que os árbitros irão buscar 

manter um bom relacionamento com “active counsels”, ou seja, aqueles que poderão lhes 

render mais indicações no futuro. Nas palavras do autor  

[a] presença do advogado na arbitragem encoraja o comportamento estratégico 

do árbitro, pois os advogados na arbitragem podem indicar o árbitro no futuro; 

eles provavelmente continuarão agindo como advogados e, quanto mais ativo 

o advogado, mais influente provavelmente será, o que gera maior influência 

sobre os árbitros 

Assim, a primeira constatação é de que árbitros procurarão adotar um 

comportamento que busque manter uma boa relação com advogados ativos. 

Não é uma questão de educação, mas de correspondência aos interesses 

privados do advogado, independentemente dos interesses das partes.286 

Portanto, há um claro incentivo para que o árbitro, igualmente nesse caso, movido 

apenas por estes incentivos econômicos, busque favorecer a banca de advogados que tem 

maior atuação e participação em procedimentos arbitrais. Como visto, estes advogados 

costumam representar Repeat Players e não One-Shotters. 

Existe, portanto, em tese, um incentivo econômico para que o árbitro atue 

consciente ou mesmo inconscientemente de forma a beneficiar os Repeat Players. Tal 

assunção resultaria, portanto, na manifestação do Fenômeno Repeat Player. 

 
286 Tradução livre: GUANDALINI, Bruno. Economic Analysis of the Arbitrator’s Function. Kluwer 

Law International: Kluwer Law International, 2020. p. 317/318: “The presence of a lawyer in the 

arbitration encourages the arbitrator’s strategic behavior because lawyers in an arbitration may appoint 

the arbitrator in the future; they will probably continue acting as counsel, and the more active the counsel, 

the more powerful counsel will probably be, which is the biggest influence on the arbitrator.  

Thus, the first finding is that the arbitrators will seek to adopt the behavior by seeking to maintain a good 

relationship with active counsels. It is not a question of politeness, but of corresponding to the counsel’s 

private interests regardless of the interests of the parties”. 
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Essa assertiva, reiterada na prática norte-americana por aqueles contrários às 

arbitragens obrigatórias, é virtualmente impossível de ser comprovada. O estado de 

espírito e as razões que levam o árbitro a atuar desta ou daquela forma, privilegiando um 

dos litigantes, dificilmente serão comprovados. Como aponta Stavros Brekoulaskis,  

[…] tirar conclusões sobre o procedimento decisório arbitral com base em um 

único incentivo comportamental é metodologicamente questionável. Vários 

autores têm corretamente observado que o comportamento dos árbitros é um 

exercício complexo e multifacetado, o qual dificilmente pode ser reduzido a 

uma proposição simplista.287 

No mesmo sentido, Bruno Guandalini aponta que sua pesquisa não foi capaz de 

identificar a adoção desse comportamento estratégico dos profissionais da arbitragem, a 

despeito da razoabilidade teórica da hipótese levantada.288 

Independentemente da comprovação empírica desta hipótese, consideramos que a 

arbitragem, sobretudo no que diz respeito à indicação dos árbitros, pode ser um ambiente 

para manifestação do Fenômeno Repeat Player. Como dito, existem incentivos 

econômicos para que um árbitro privilegie um Repeat Player. A hipótese de que o 

ambiente da arbitragem cria um espaço de atuação para os agentes envolvidos que pode 

favorecer o Repeat Player encontra amparo nesses incentivos econômicos identificados 

pela doutrina. 

No entanto, devemos ressaltar que os mesmos incentivos econômicos podem 

oferecer um contraponto a esta hipótese. Justamente por ser um agente privado, sujeito às 

reações do “mercado”, está o árbitro também sujeito aos efeitos que este tipo de 

comportamento estratégico terá na sua reputação, o que pode minorar o Fenômeno Repeat 

Player.  

Os incentivos econômicos podem ser observáveis no sentido inverso. O árbitro é 

incentivado a manter uma boa reputação perante os agentes de mercado, não só as 

próprias partes e advogados, mas também os seus pares, agentes institucionais, entre 

 
287Tradução livre:BREKOULAKIS, Stavros. Systemic bias and the institution of international Arbitration: 

a new approach to arbitral decision-making. Journal of International Dispute Settlement, v. 4, n. 3, 2013. 

P. 566: “Drawing inferences on arbitral decision-making on the basis of a single behavioral incentive is 

methodologically questionable. Many commentators have rightly observed that arbitral behavior is a 

complex and multifaceted exercise, which can hardly be reduced to the simplistic proposition”. 
288 GUANDALINI, Bruno. Economic Analysis of the Arbitrator’s Function. Kluwer Law International: 

Kluwer Law International, 2020. p. 287: “Our Interviews could not find conclusive evidence of this type of 

practice in international commercial arbitrations, despite the reasonable hypothesis (and some evidence) 

that some candidates may seek to systematically defend this type of behavior”. 
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outros. Por tal razão, é também presumível que existam incentivos para que o árbitro 

demonstre ser imparcial e independente, despido dessa atuação voltada a um interesse 

econômico pessoal, cumprindo com os deveres que lhe são impostos pela própria 

legislação. Bruno Guandalini é categórico ao afirmar que a reputação dos árbitros tem um 

grande valor patrimonial, de tal sorte que, quanto melhor sua reputação, melhores as 

chances de ser indicado no futuro e, por isso, árbitros normalmente serão receosos de agir 

em desconformidade com o que se espera de sua posição e serem descobertos pela 

comunidade, o que lhes trará repercussões negativas. In verbis:  

A reputação do árbitro tem valor patrimonial na medida em que garante 

indicações futuras, como observamos. Assim, a reputação do árbitro é um 

elemento de incentivo patrimonial futuro. Por essa razão, o árbitro irá sempre 

temer que seu mau comportamento seja descoberto pela comunidade arbitral 

uma vez que afetaria sua reputação e impediria novas indicações.289 

O autor aponta ainda que o mercado de árbitros é um mercado altamente 

competitivo e, assim, a reputação dos árbitros é um fator essencial para que possíveis 

árbitros recebam indicações no futuro. Segundo o autor: 

A competição no mercado de árbitros, como visto, é significativa e muito 

importante. Assim, a indicação do árbitro depende da boa reputação, a qual 

garantirá mais negócios para o candidato a árbitro. Desta forma, o marketing 

do árbitro é centrado na criação e manutenção da sua reputação de forma a 

informar o mercado da arbitragem que ele é de qualidade.290 

No mesmo sentido, Thomas Clay nota que o fenômeno da profissionalização dos 

árbitros faz com que seja cada vez mais importante que os profissionais interessados em 

serem apontados como árbitros adotem estratégias para manter sua reputação e assim 

garantir novas indicações: 

A arbitragem já não é uma atividade extra, temporal, mas sim um ofício de 

tempo integral, que ademais não se inclui na nomenclatura de ofícios. A 

segunda consequência é que árbitro profissional deve assegurar sua 

perpetuidade, senão sua prosperidade, e, portanto, é financeiramente 

dependente de suas indicações como árbitro. Sobretudo porque estes 

escritórios ocupam frequentemente espaços de prestígio, envolvem 

 
289 Tradução livre: GUANDALINI, Bruno. Economic Analysis of the Arbitrator’s Function. Kluwer 

Law International: Kluwer Law International, 2020. p. 232: “The arbitrator’s reputation has patrimonial 

value because it ensures future appointments, as we have seen. Thus, the reputation of the arbitrator is an 

element of patrimonial incentive for the future. For that reason, the arbitrator will always be afraid of her 

bad behavior being discovered by the arbitration community because it would affect her reputation and 

prevent future appointments”. 
290 Tradução livre: GUANDALINI, Bruno. Economic Analysis of the Arbitrator’s Function. Kluwer 

Law International: Kluwer Law International, 2020.  p. 223: “The competition in the market for arbitrators, 

as seen, is great and very important. Thus, the appointment depends on good reputation, which will ensure 

more business for the arbitrator candidate. Thus, arbitrator’s marketing is centered on creating and 

maintaining reputation in order to inform the arbitration market that she has quality”. 
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colaboradores competentes e bem remunerados, dispõem de bibliotecas 

completas, em resumo, têm gastos importantes que devem ser compensados.291 

Segue ainda ao afirmar que   

Da mesma forma que a atividade profissional do advogado depende de seus 

clientes, a do árbitro depende dos litigantes. Por consequência, a fronteira se 

obscurece e o litigante torna-se cliente. Isso explica as novas estratégias de 

marketing dos árbitros internacionais mencionados anteriormente e a 

preocupação permanente do árbitro com sua própria reputação, seu ativo mais 

valioso.292 

Yves Derains também traz em seu artigo “Le professionnalisme des arbitres 

internationaux” conclusão similar. Segundo o ilustre professor, a profissionalização da 

função de árbitro é benéfica na medida em que os árbitros se empenham cada vez mais 

para manterem uma boa reputação no mercado, sobretudo quando o seu “ganha-pão” é 

precisamente sua atuação enquanto árbitro.293 

Da mesma forma, em se tratando de arbitragens institucionais, é também razoável 

considerar que a instituição busque garantir a higidez dos procedimentos por ela 

administrados, minimizando esse tipo de atuação perniciosa. As instituições mais 

renomadas contam com regras claras e específicas para direcionarem o comportamento 

ético dos julgadores, além de preverem procedimentos eficientes de impugnação e 

desqualificação de árbitros. 

Ademais, muitas das instituições contam com “listas de árbitros” que contém os 

nomes dos profissionais que consideram habilitados a operarem eficientemente o 

 
291Tradução livre: CLAY, Thomas. El mercado del arbitraje. Revista de Arbitraje Comercial y de 

Inversiones, Centro Internacional de Arbitraje, Mediación y Negociación (CIAMEN), v. 7, n. 1, p.15-35, 

2014. p. 29-30: “El arbitraje ya no es una actividad añadida, temporal, sino un oficio a tiempo completo, 

que además no se incluye en la nomenclatura de oficios. La segunda consecuencia es que el árbitro 

profesional debe asegurar su perpetuidad, sino su prosperidad, y por tanto es financieramente dependiente 

de sus nombramientos como árbitro. Sobre todo porque estos despachos ocupan a menudo locales de 

prestigio, involucran a colaboradores competentes y bien remunerados, disponen de bibliotecas surtidas, 

en resumen, tienen gastos importantes que deben asumir”. 
292Tradução livre : CLAY, Thomas. El mercado del arbitraje. Revista de Arbitraje Comercial y de 

Inversiones, Centro Internacional de Arbitraje, Mediación y Negociación (CIAMEN), v. 7, n. 1, p.15-35, 

2014. p. 33: “De la misma forma que la actividad profesional del abogado depende de sus clientes, la del 

arbitraje depende de los litigantes. Por consiguiente, la frontera se difumina y el litigante muta en cliente. 

Esto explica las nuevas estrategias de marketing de los árbitros internacionales evocados anteriormente y 

la preocupación permanente del árbitro por su propia reputación, su capital más valioso”. 
293 DERAINS, Yves. Le professionnalisme des arbitres internationaux. Revue de L'Arbitrage, v. 2019, n. 

3, p. 659-684, jun. 2019. p. 678: “Il n'est pas douteux que l'activité d'arbitre soit aujourd'hui une activité 

concurrentielle et que les arbitres professionnels soient plus visibles sur le marché que les autres. C'est 

leur gagne-pain et un arbitre est vite oublié s'il ne se montre pas. Mais le fait que pour eux l'arbitrage ne 

soit pas un hobby mais un métier n'affecte en rien la qualité de leur travail. Tout au contraire, c'est cette 

qualité qui est leur meilleur atout sur le marché qui se fait l'écho des expériences bonnes ou mauvaises de 

telle ou telle partie avec tel ou tel arbitre”.  
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procedimento arbitral e as regras por elas previstas, cumprindo com os deveres legais e 

institucionais que o cargo lhes impõe. Trata-se de uma eficiente e poderosa ferramenta 

reputacional que indica a qualidade do julgador. A utilização desse tipo de expediente 

cria mais um incentivo para que os árbitros atuem de maneira ética e hígida para serem 

incluídos nessas listas tão importantes.  

A própria sobrevivência da arbitragem, enquanto instituto, depende dessa 

credibilidade vendida ao mercado, e por esta razão, não é de se surpreender que exista 

uma miríade de normas, regras institucionais e mesmo soft laws voltadas a garantir a 

imparcialidade e independência dos julgadores bem como a atuação proba e condizente 

com as melhores técnicas. 

O instituto da arbitragem e os seus agentes podem, portanto, minimizar os efeitos 

dos incentivos econômicos à tendenciosidade do julgador e, em consequência, também o 

Fenômeno Repeat Player na medida em que criam outros incentivos econômicos, de 

ordem reputacional, que caminham no sentido inverso. 

Devemos, no entanto, ponderar que este tipo de self-accountability do meio da 

arbitragem só se aplica aos profissionais que realmente buscam manter uma reputação no 

mercado da arbitragem. Como apontam Katherine Stone e Alexander Colvin, estas 

salvaguardas criadas pelo próprio mercado da arbitragem são eficientes somente para 

aqueles árbitros e instituições que realmente estejam inseridos no mercado e tenham um 

comprometimento com a sua atuação e reputação. Quando tratam da tendenciosidade e 

favoritismos que podem surgir em razão de interesses econômicos, dissertam os autores 

que “apesar de ser contrário aos padrões éticos e que árbitros genuinamente neutros 

conscientemente resistirão, árbitros de ocasião ou mais marginais sem práticas neutras 

bem estabelecidas poderão ceder a maiores pressões dessa natureza”.294  

Podemos ponderar que, em razão do maior poder de barganha do Repeat Player, 

principalmente a sua capacidade de elaborar e impor a cláusula compromissória, é 

possível que busque precisamente instituições arbitrais onde estes tipos de 

tendenciosidade e favoritismo não sejam questionados ou onde se saiba que não existam 

 
294Tradução livre: COLVIN, Alexander J.S.; STONE, Katherine V.W. The arbitration epidemic: mandatory 

arbitration deprives workers and consumers of their rights. Economic Policy Institute Briefing Paper, n. 

414, dez. 2015 p. 23: “although this would go against arbitrator ethical standards and is something that 

genuinely neutral arbitrators would consciously resist, part-time or more marginal arbitrators without 

well-established neutral practices could be subject to greater pressures of this nature”. 
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mecanismos aptos a mitigar este tipo de comportamento oportunista dos árbitros em 

priorizar a atuação dos Repeat Players.  

A capacidade, portanto, do Repeat Player de se beneficiar de suas próprias 

características enquanto um potencial provedor de indicações, nos parece comprovar a 

hipótese de que o Fenômeno Repeat Player pode se manifestar na arbitragem em razão 

da capacidade dos Repeat Players de gerarem incentivos econômicos aos julgadores (i.e. 

árbitros) para que estes adotem posições mais favoráveis aos seus interesses, pelo menos 

daqueles que estejam propensos a cederem a este tipo de incentivos. Por outro lado, é 

possível concluir que existem outros incentivos econômicos que podem influenciar de 

maneira oposta o comportamento dos árbitros, no sentido de adotarem uma posição neutra 

e indiferente aos interesses de Repeat Players e One-Shotters, buscando assim 

salvaguardar sua reputação no mercado.  

 

4.3.1.2. A maior capacidade do Repeat Player de operar a indicação dos 

árbitros  

 

Apontamos acima que existe na arbitragem um espaço e um incentivo para que os 

julgadores adotem comportamento estratégico que favoreça os interesses de Repeat 

Players. Essa hipótese foi analisada sob uma perspectiva da atuação direta dos próprios 

árbitros tendo em vista os dois tipos de litigantes (Repeat Players e One-Shotters) e os 

incentivos econômicos atrelados a cada um desses litigantes. Contudo, como aventado 

anteriormente, pressupomos que o Repeat Player também possa se beneficiar do espaço 

que é dado para indicação de árbitro independentemente dos incentivos econômicos 

gerados ao árbitro, em razão da maneira com qual são feitas as indicações de árbitros. 

Passamos então à análise da própria dinâmica do sistema de indicação de árbitros. 

O que buscamos analisar nesse capítulo é se, a despeito do comportamento do árbitro ser 

movido ou não por incentivos econômicos, o funcionamento fisiológico da arbitragem, 

isto é, aquele correto e adequado do instituto, também pode contribuir para que os Repeat 

Players, experientes e bem representados, se beneficiem do Fenômeno Repeat Player, na 

medida em que estão mais bem equipados para fazerem indicações de árbitro de maneira 

efetiva e em benefício de seus interesses.   
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A capacidade de o Repeat Player se beneficiar do funcionamento fisiológico do 

sistema, sobretudo no que diz respeito à indicação de árbitros, foi identificado pela 

doutrina como sendo um “viés sistêmico”. Stavros Brekoulaskis, em seu artigo 

“Systematic Bias and the Institution of International Arbitration: a new approach to 

arbitral decision-making” é bastante didático ao explicar o fenômeno. O autor propõe 

uma análise do “viés sistêmico”, o que não compreende os incentivos econômicos para 

que o julgador atue em favor de uma parte, mas sim a organização do próprio sistema 

adjudicatório como sendo um meio que propaga as diferenças materiais. Por este viés, 

analisa-se como os mecanismos de operação do sistema propagam as diferenças entre os 

litigantes, na medida em que determinada categoria de litigantes tem mais facilidade em 

operá-lo. Stavros Brekoulaskis expõe: 

[a]ssim, a análise do viés sistêmico não foca na questão se determinado árbitro 

tem interesses pessoais ou econômicos em certa disputa, pelo contrário, foca 

em verificar se determinado sistema adjudicatório é procedimentalmente 

concebido para sistematicamente favorecer certa interpretação jurídica ou 

certo grupo de partes. Se um sistema adjudicatório é sistematicamente 

tendencioso, a grande maioria das pessoas selecionadas e indicadas para atuar 

como adjudicadores tipicamente compartilharão os mesmos valores e 

adotaram posições similares quanto a questões legais, sociais, econômicas e 

políticas.295 

A premissa da qual partimos reside no fato de que as partes, por poderem escolher 

os julgadores de sua causa, tentarão fazer uma escolha consciente e pautada em critérios 

objetivos que denotem que determinado profissional é o mais adequado para julgar aquele 

litígio. Segundo Guido Carducci, ao terem o poder de escolher os julgadores, as partes 

também têm o poder de escolher as características desse julgador de forma a indicarem 

um profissional “personalizado” para aquela causa:  

[...] tendo o poder de selecionar os árbitros, as partes selecionam também as 

principais características (formação, profissão, experiencia, idade, 

nacionalidade etc) dos destinatários da Advocacy das mesmas partes. Assim, 

as partes tem uma preciosa oportunidade de otimizar a maioria dos elementos 

da Advocacy que apresentamos e consideramos (supra II, III), e de personalizá-

los segundo as características principais de cada tribunal e, se possível, de cada 

membro do tribunal. A Advocacy ganha em eficácia se a parte a adapta o 

 
295Tradução livre: BREKOULAKIS, Stavros. Systemic bias and the institution of international Arbitration: 

a new approach to arbitral decision-making. Journal of International Dispute Settlement, v. 4, n. 3, p. 553-

585, 2013. p. 560: “Thus, the examination of systemic bias does not focus on whether a certain decision-

maker has financial or personal interests in a certain dispute; rather, it focuses on whether an adjudicatory 

system is procedurally designed to systematically favour certain legal interpretations or certain groups of 

parties. If an adjudicatory system is systematically biased, the strong majority of the people selected and 

appointed to act as adjudicators will typically share the same values and take a similar position on 

fundamental legal, social, economic and political matters”. 
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máximo possível ad personam à formação, à cultura (jurídica ou outra) e às 

expectativas de cada árbitro.296 

É bastante elucidativa a conclusão do autor de que as partes têm a preciosa 

oportunidade de otimizar sua atuação a depender das características que procuram no 

julgador que indicam. É dizer que as partes e os advogados podem melhorar sua 

performance no procedimento, atuando de maneira mais efetiva, a depender do 

profissional indicado para atuar como árbitro, pois é possível compatibilizar a atuação da 

parte e de seu advogado à atuação do julgador. 

Contudo, para que possam efetivamente se beneficiar dessa otimização, é 

necessário que as partes tenham condições de identificar nos potenciais árbitros, as 

características que os tornam os melhores julgadores para aquela determinada causa. O 

funcionamento fisiológico ideal da arbitragem, portanto, pressupõe que as partes sejam 

capazes de levantar elementos suficientes para que a indicação do julgador seja feita da 

forma mais efetiva.  

A grande problemática dessas conclusões se extrai do fato de que Repeat Players 

e One-Shotters não possuem as mesmas condições de fazerem essa análise profunda 

acerca das características dos candidatos a árbitros. Um dos pontos centrais que pode 

privilegiar a atuação do Repeat Player em detrimento do One-Shotter no momento de 

indicação dos árbitros é justamente a falta de informações acerca dos potenciais 

candidatos.  

A doutrina especializada reconhece que a confidencialidade que usualmente 

reveste os procedimentos arbitrais impede, ou ao menos dificulta, a divulgação de 

informações referente aos árbitros. Nesse sentido, Bruno Guandalini aponta que “o 

procedimento arbitral tem duas importantes características que usualmente limitam o 

fluxo desimpedido de informações, uma limitando a informação sobre as partes e outra 

limitando informação sobre os candidatos a árbitro”.297 Segundo o autor, no mercado da 

 
296 Tadução livre: CARDUCCI, Guido. Advocacy en litigación y arbitraje internacional. Principios 

comunes, diferencias y variables en derecho comparado del arbitraje. Spain Arbitration Review, v. 2020, 

n. 37, p. 55-76, 2020. p 74: “Teniendo el poder de seleccionar los árbitros las partes seleccionan también 

las características principales (formación, profesión, experiencia, edad, nacionalidad, etc.) de los 

destinatarios de la Advocacy de las mismas partes. Entonces, las partes tienen la preciosa oportunidad de 

optimizar la mayoría de los elementos de Advocacy que hemos presentados y considerados (arriba II, III), 

y de “personalizarlos” según las características principales de cada tribunal y si posible, de cada miembro 

del tribunal. La Advocacy gana en eficacia si la parte la adapta lo más posible ad personam, a la 

formación, a la cultura (jurídica u otro) y a las expectativas, de cada árbitro”. 
297 Tradução livre: GUANDALINI, Bruno. Economic Analysis of the Arbitrator’s Function. Kluwer 

Law International: Kluwer Law International, 2020. p. 172: “Arbitral procedures have two important 
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arbitragem é especialmente difícil encontrar informações acerca dos agentes atuantes, 

sobretudo árbitros, o que faz com que aqueles que não estão acostumados a utilizar o 

sistema tenham mais dificuldade em prospectar e avaliar possíveis árbitros. Segundo o 

autor 

[d]e fato, é usualmente bastante difícil obter informações no mercado de 

resolução de disputas. O mercado da arbitragem não é diferente. É pior, na 

verdade, dado que a confidencialidade dos procedimentos arbitrais impede que 

as partes obtenham informações e conhecimento acerca da qualidade dos 

árbitros. Arbitragem é um mundo opaco e simples resultado de sua própria 

natureza, reforçada pelo acordo das partes acerca obrigação de 

confidencialidade estabelecida pelas regras institucionais. Sr. Puig comenta 

que as regras que se aplicam à confidencialidade no mercado da arbitragem 

internacional dificultam aos forasteiros operacionalizar e analisar a rede de 

profissionais com dados quantitativos.298 

Nos dizeres do autor, a falta de informações acerca dos candidatos a árbitros é 

especialmente problemática nos casos em que há uma diferença entre as partes litigantes 

em sua capacidade de atuar e compreender o funcionamento do sistema. Aqueles agentes 

habituados a atuar em arbitragem, sejam partes ou advogados, têm maior capacidade e 

experiência para fazerem escolhas conscientes. Para Bruno Guandalini 

[l]itigantes repetitivos, assim como atores mais fortes e economicamente mais 

influentes, certamente terão mais informações. Sra. Bentolila explica que 

grandes “escritórios de advocacia tem conhecimento sobre a performance dos 

árbitros em procedimentos passados. Esse conhecimento permite que façam 

indicações informadas”. No entanto, essas informações consolidadas dão a 

esses grandes escritórios uma vantagem no mercado e um poder de dissemina-

las estrategicamente”.299 

 
characteristics that usually limit the free flow of information; one limiting information about the parties 

and the other limiting information about arbitrator candidates”. 
298 Tradução livre: GUANDALINI, Bruno. Economic Analysis of the Arbitrator’s Function. Kluwer 

Law International: Kluwer Law International, 2020. p. 173: “In fact, it is usually very difficult to obtain 

information in the market for dispute resolution services. In the arbitration market, it is no different. It is 

worse, in fact, given that the confidentiality of the arbitration procedure prevents parties from obtaining 

information and knowledge about the arbitrator’s quality. Arbitration is an opaque world, and simply the 

result of its own nature, reinforced by the agreement of the parties toward a confidential obligation 

provided for in the arbitration rules. Mr. Puig comments that rules governing confidentiality in 

international arbitration make it difficult for outsiders to operationalize and assess the network of 

professionals with quantitative data”. 
299 Tradução livre: GUANDALINI, Bruno. Economic Analysis of the Arbitrator’s Function. Kluwer 

Law International: Kluwer Law International, 2020. p. 177: “Repeated players, as well as stronger and 

more influential economic actors, will certainly have more information. Ms. Bentolila explains that big 

“law firms have knowledge about arbitrators’ performance in past arbitrations. This knowledge allows 

them to make informed appointments.” However, such consolidated information gives these big law firms 

an advantage in the market and the power to spread the word strategically”. 
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É importante notar que os próprios membros da comunidade arbitral e usuários do 

sistema reconhecem que as informações acerca dos árbitros são usualmente obtidas não 

por meio de consulta a meios de divulgação públicos, mas sim por meios informais.  

Em duas edições da pesquisa realizada pela Queen Mary University, nos anos de 

2010 e 2018, concluiu-se que as informações relativas aos potenciais árbitros, sua 

atuação, tendências e histórico de participações, são usualmente detidas pelos grandes 

escritórios de advocacia que atuam constantemente no ramo da arbitragem. Portanto, não 

se trata de informações facilmente obtidas pelo público. 

Na pesquisa de 2010, diversas empresas que responderam aos questionários 

fornecidos apontaram não possuir informações suficientes para elas mesmas fazerem a 

indicação de árbitros. Por essa razão, apontaram que seus departamentos jurídicos 

internos normalmente se pautam nas informações e recomendações fornecidas pelos 

advogados externos contratados300. A pesquisa então concluiu que a indicação dos 

árbitros é uma escolha normalmente dependente da recomendação feita pelos escritórios 

de advocacia contratados, de tal forma que é possível questionar se tais escritórios de 

advocacia não teriam uma influência desproporcional na composição dos órgãos 

julgadores dos procedimentos arbitrais. In verbis: 

[v]erifica-se que a escolha dos árbitros é uma questão bastante dependente da 

recomendação e aconselhamento do advogado externo. Isso enseja o 

questionamento do “sistema arbitral” como um todo. Pode ser questionado se 

a influência do advogado externo no processo de seleção dos árbitros garante 

aos escritórios influência desproporcional sobre os participantes do processo, 

tornando-os virtualmente “gatekeepers”. Isso pode reduzir a diversidade na 

comunidade arbitral e pode significar que importância indevida é depositada 

na relação dos árbitros com os escritórios de advocacia.301 

 
300 QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON; WHITE&CASE LLP. 2010 International Arbitration 

Survey: Choices in International Arbitration. Londres, 2010. Disponível em: 

http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2010/  p. 27: “We asked corporations whether they routinely 

gather information about potential arbitrators whom they may appoint to arbitrate potential disputes: 68% 

do not. A number of interviewees said that this is not cost efficient particularly in light of the relatively 

small number of arbitrations in which most companies become involved. Corporate counsel normally rely 

on their external counsel to provide up to date information and a number of arbitrator CVs to choose from 

when a dispute arises. 

Reflective of this, 68% of respondents said they do not feel they have enough information to make an 

informed choice about arbitrators independent of input from external counsel, but with the input 67% feel 

able to make an informed choice. However, 67% still seems rather low considering the importance of 

making a good appointment”.  
301Tradução livre: QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON; WHITE&CASE LLP. 2010 

International Arbitration Survey: Choices in International Arbitration. Londres, 2010. Disponível em: 

http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2010/ p. 27: “It follows that the choice of the arbitrators is a 

matter very much dependent on the recommendation and advice of external counsel. This raises a potential 

issue for the ‘arbitration system’ as a whole. It may be questioned whether the influence of external counsel 

http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2010/
http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2010/
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Mais significativa, no entanto, foi a pesquisa realizada no ano de 2018. Ao tratar 

das informações disponibilizadas às partes, uma parcela significativa dos respondentes 

(70%) considerou deter informações suficientes para realizar indicação de árbitros, 

contudo, dentre as fontes de informações, as duas principais mencionadas foram 

informações “boca a boca” e informações de “colegas internos”.302  

Ainda quanto às fontes de informação, a pesquisa realizada pela Queen Mary 

University destrinchou os números e apontou que “informações boca a boca” e de 

“colegas internos” foram indicadas, respectivamente, em 77% e 68% nos formulários, 

seguidas por “informações públicas” indicada em 63% dos casos303. As conclusões do 

relatório são categóricas: demonstrou-se o quão importante é para as partes estarem em 

contato com profissionais, normalmente advogados de escritórios, que usualmente atuam 

no mercado da arbitragem, para obterem informações acerca dos possíveis nomes a serem 

indicados como árbitros.304  

 
over arbitrator selection gives those firms disproportionate influence over the participants in the process, 

making them virtually ‘gatekeepers’. This may reduce the diversity of the arbitration community and mean 

that undue importance is placed on arbitrator relationships with law firms”. 
302 QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON; WHITE&CASE LLP. 2018 International Arbitration 

Survey: The Evolution of International Arbitration. Londres, 2018. Disponível em: 

http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2018/ p.2: “70% of respondents stated that they have access to 

enough information to make an informed choice about the appointment of arbitrators. The most used 

sources of information about arbitrators include “word of mouth”, “internal colleagues” and “publicly 

available information”. 
303QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON; WHITE&CASE LLP. 2018 International Arbitration 

Survey: The Evolution of International Arbitration. Londres, 2018. Disponível em: 

http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2018/ p. 20: “Arbitrator selection is undoubtedly one of the 

most important stages in an arbitration. Respondents were asked to indicate their sources of information 

about arbitrators. In an effort to ascertain the most commonly used sources, respondents were provided 

with a list of six options and were also free to add other sources. 

The most selected source of information about arbitrators was “word of mouth” (77%), followed by “from 

internal colleagues” (68%) and “publicly available information (e.g., industry reviews, legal directories 

and other databases or review tools)” (63%)”.  
304 QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON; WHITE&CASE LLP. 2018 International Arbitration 

Survey: The Evolution of International Arbitration. Londres, 2018. Disponível em: 

http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2018/. p. 20: “The top choice shows just how important it is for 

parties and their in-house or external counsel to be part of a sophisticated network of peers so that all 

relevant information is potentially just a few phone calls away. This is consistent with the finding in our 

2010 survey that in-house counsel tend to be heavily reliant on their external counsel for this kind of 

information. 

Indeed, the in-house counsel subgroup here reflects a very similar result by indicating “from external 

counsel” as the primary source of information about arbitrators for its members (80%).  

Perhaps unsurprisingly, then, the second most selected source (“internal colleagues”) suggests that private 

practitioners working in large-scale international law firms with an established internal network of lawyers 

practicing in multiple jurisdictions across the globe are likely to obtain most of the information they need 

about arbitrators almost entirely from internal resources. In fact, a number of interviewees fitting this 

profile confirmed that their firms’ internal intelligence is indeed the primary, if not the exclusive, source of 

information they think of when considering an arbitrator”. 

http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2018/
http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2018/
http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2018/
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Para fins deste trabalho, mais importante é a conclusão da pesquisa no que diz 

respeito à assimetria informacional que se pressupõe existir em razão dos dados coletados. 

Se as informações são primordialmente obtidas por meio de contatos informais 

(informações de “boca a boca” ou de “colegas internos”), é presumível que aqueles 

litigantes que não tenham acesso a esses meios informais sejam privados de informações 

relevantes no momento de indicarem profissionais para atuarem como árbitros. 

Ambas inferências fornecem fortes indícios de que existe uma significante 

assimetria informacional entre, de um lado, usuários que solicitam informação 

sobre os árbitros de seus bem informados pares e, de outro, usuários menos 

bem-colocados no mercado que, por alguma razão, não têm acesso às 

informações relevantes por meio de tais canais de comunicação à disposição. 

Isso pode explicar por que a terceira fonte de informação mais mencionada foi 

“informações disponíveis ao público (63%). De fato, vários respondentes e 

entrevistados apontaram a utilidade das plataformas publicamente disponíveis 

fornecendo informações sobre os árbitros (e.g. GAR’s Arbitrators Research 

tool) e indicaram grande interesse em outras ferramentas que vêm sendo 

lançadas recentemente (e.g. Arbitrators Intelligence) ou que estão previstas 

para serem lançadas no futuro.305 

Essa presunção de que existe uma assimetria informacional significativa entre 

aqueles que têm contato com profissionais inseridos no mercado da arbitragem e aqueles 

que não possuem acesso a essa rede de contatos parece confirmar a hipótese anteriormente 

levantada. A sistemática do procedimento arbitral, por permitir que as partes indiquem os 

árbitros que consideram mais adequados para o deslinde de suas disputas e por restringir 

o acesso às informações acerca desses mesmos árbitros a grupos que tenham acesso 

informal aos players usuais do mercado, acaba por privilegiar aquela parte que tem mais 

recursos e contatos, ou seja, os Repeat Players.  

Tendo em vista as características que diferenciam Repeat Players de One-

Shotters, assumimos que os Repeat Players sejam justamente aqueles que possuem acesso 

aos profissionais especializados e inseridos no mercado da arbitragem e, portanto, tenham 

acesso a informações essenciais relativas aos profissionais que podem atuar como 

 
305 Tradução livre: QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON; WHITE&CASE LLP. 2018 

International Arbitration Survey: The Evolution of International Arbitration. Londres, 2018. 

Disponível em: http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2018/ p. 20: “Both of these inferences provide 

a strong indication that there is a significant information asymmetry between, on the one hand, users who 

can solicit information about arbitrators from their well-informed peers, and, on the other hand, less well-

placed users who, for any given reason, do not have access to relevant information through such readily 

available channels. This may explain why the third most selected source was “publicly available 

information” (63%). Indeed, many respondents and interviewees stressed the utility of publicly available 

platforms providing information on arbitrators (e.g., GAR’s Arbitrator Research Tool) and expressed great 

interest in other such tools that have been launched recently (e.g., Arbitrator Intelligence) or that are set 

to be launched in the near future”. 

http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2018/
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árbitros. Por sua vez, os One-Shotters presumivelmente se encaixam na categoria 

daqueles que têm pouco acesso à informação, precisamente por não terem a mesma rede 

de contatos com os profissionais inseridos no mercado da arbitragem. 

Como assumimos anteriormente pautados nas premissas de Marc Galanter, os 

One-Shotters não estão acostumados a atuar neste tipo de ambiente, tampouco estão seus 

advogados. Mais ainda, provavelmente não tiveram contato com os possíveis árbitros ou, 

caso tenham tido, este contato é esporádico e não contribui para que consigam estabelecer 

um perfil do julgador ou uma base de dados interna. 

O Repeat Player, por outro lado, está mais habituado a este tipo de mercado. O 

fato de que os Repeat Players provavelmente participaram de outros procedimentos lhes 

permite ter, em primeira mão, conhecimento de como atuam determinados profissionais, 

justamente em razão desses contatos informais que garantem acesso às informações “boca 

a boca” ou de “colegas internos”. Este mesmo fato também lhes permite avaliar quais 

árbitros tiveram posicionamentos que lhes foram favoráveis no passado, ou pelos que 

demonstraram ser mais adeptos aos argumentos, provas e teses que o Repeat Player 

pretende apresentar. Além disso, os Repeat Players também contam com a já mencionada 

“memória institucional”, à qual os One-Shotters dificilmente terão acesso. 

Janna Giesbrecht-McKee, ao tratar das arbitragens obrigatórios trabalhistas, 

reconhece este fenômeno ao apontar que  

[m]esmo que árbitros não sejam tendenciosos, empregadores ainda têm uma 

vantagem enquanto litigantes repetitivos porque têm um conhecimento 

superior sobre arbitragem. Comparado aos empregadores, empregados estão 

em nítida desvantagem na medida em que não possuem relacionamentos com, 

e informações sobre, os árbitros. Desta forma, arbitragem beneficia 

empregadores em detrimento de empregados a despeito de haver 

tendenciosidade.306  

Chiann Bao também traz um posicionamento similar quando analisa a arbitragem 

internacional sob uma perspectiva das diferenças entre as partes que estão acostumadas a 

atuar nesse mercado e os “new comers” dessa comunidade internacional. A autora aponta 

que 

 
306Tradução livre: GIESBRECHT-MCKEE, Janna. The fairness problem: mandatory arbitration in 

employment contracts. Willamette Law Review, v. 50, p. 259-279, 2014. p. 270: “Even if arbitrators are 

not biased, employers still have an advantage as repeat players because they have superior knowledge 

about arbitration disputes. Compared to employers, employees are at a distant disadvantage because they 

lack relationships with and information about arbitrators. Therefore, arbitration benefits employers over 

employees regardless of whether bias is present”. 
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[p]ode parecer razoável assumir que agentes que são bem relacionados com a 

comunidade arbitral possam ter acesso extensivo a informações indiretas sobre 

os árbitros e serão, portanto, mais bem equipados que seus pares “One-Shotter” 

no que diz respeito à indicação de árbitros.307 

O mesmo se diz em razão dos advogados dos Repeat Players que provavelmente 

se beneficiam do relacionamento informal desenvolvido com os possíveis árbitros. E não 

apenas isto, mas a organização estrutural das grandes bancas de advogados – que 

normalmente defendem os interesses dos Repeat Players – também lhes permite fazer um 

escrutínio dos possíveis profissionais a serem indicados de maneira muito mais detalhada 

e precisa.  

A experiência dos advogados como um fator que afeta a participação de Repeat 

Players e One-Shotters na arbitragem é bem retratada por Chiann Bao, quando expõe que 

“o verdadeiro problema do ‘One-Shotter’ parece ser a vantagem informacional que partes 

que contratam experientes advogados Repeat Players podem ter no processo de seleção 

dos árbitros versus partes que contam com advogados ‘One-Shotter’”.308 

No mesmo sentido, Stephen Choi, Jill E.Fisch e Adam C. Pritchard, propõem que, 

no ambiente das arbitragens de seguro, as seguradoras, na posição de Repeat Players, 

contam com advogados mais especializados que tem mais experiência e contato com os 

possíveis árbitros a ponto de identificarem se estão mais propensos a considerarem as 

suas teses, argumentos e pedidos. Essa premissa os leva a concluir que “[...] advogados 

experientes em arbitragem securitária terão um senso de como tais características poderão 

afetar o caso de seus clientes e selecionarão árbitros dessa forma”309. A conclusão dos 

autores é bastante sintomática: “[e]ssa conclusão sugere que advogados possuem um 

papel importante na triagem de conflitos de interesse. Por outro lado, requerentes que não 

 
307Tradução livre: BAO, Chiann. One Shot Players and Arbitrator Selection: a Fair shot or a shot in the 

dark? In: SHAUGHNESSY, Patricia; TUNG, Sherlin (Org.). The Powers and Duties of an 

arbitrator: Liber Amicorum Pierre A. Karrer. Kluwer Law International: Kluwer Law International, 2017. 

p. 12: “It may also seem reasonable to assume that players who are well-linked to the arbitration community 

might have extensive access to ‘soft’ information about arbitrators will thus be better-equipped that their 

‘one-shotter’ peers when it comes to arbitrator selection”. 
308I BAO, Chiann. One Shot Players and Arbitrator Selection: a Fair shot or a shot in the dark? In: 

SHAUGHNESSY, Patricia; TUNG, Sherlin (Org.). The Powers and Duties of an arbitrator: Liber 

Amicorum Pierre A. Karrer. Kluwer Law International: Kluwer Law International, 2017. p. 13: “The true 

‘one-shotter’ issue would seem to be the perceived information advantage that parties who retain 

experienced repeat-player counsel may have in the arbitrator selection process versus parties who retain 

‘one-shotter’ counsel”. 
309Tradução livre: CHOI, Stephen J.; FISCH, Jill E.; PRITCHARD, Adam C. The influence of arbitrator 

background and representation on arbitration outcomes. Law and economics research paper n. 12-17, 

2013, p. 15: “Attorneys experienced in securities arbitration will have a sense of how these characteristics 

are likely to affect their client’s case and will select arbitrators accordingly”. 
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são representados parecem estar em desvantagem na sua proteção contra conflitos de 

interesse”.310 

Essas constatações confirmam que o sistema da arbitragem privilegia a 

participação de Repeat Players, sobretudo no que diz respeito à escolha do árbitro a ser 

indicado. Estes players possuem condições de fazerem indicações de árbitros de maneira 

mais consciente e estratégica do que os One-Shotters. Em outros termos, os Repeat 

Players conseguem melhor influenciar a composição do tribunal arbitral, de maneira mais 

eficiente que os One-Shotters, o que pode contribuir para a manifestação do Fenômeno 

Repeat Player. 

Além disso, notamos ainda que essa capacidade de operar o sistema de indicação 

de árbitros a seu favor não é mitigada pela atuação de outros agentes do sistema arbitral. 

Demonstramos no capítulo anterior que agentes tais como as instituições arbitrais podem 

exercer um papel fundamental para mitigar os impactos que os incentivos econômicos 

dos árbitros possam ter em sua atuação. Contudo, quando tratamos da capacidade dos 

Repeat Players de influenciar a composição do tribunal arbitral por terem melhores 

condições de fazer uma escolha consciente, a atuação das instituições arbitrais nos parece 

menos relevante no sentido de equalizar as posições entre Repeat Players e One-Shotters. 

A regulamentação e supervisão proposta pelas instituições de arbitragem não é 

capaz de corrigir este tipo de desequilíbrio. Como ressaltado anteriormente, as 

instituições arbitrais trazem regulamentos que regem questões procedimentais e atuam, 

enquanto julgadores de possíveis impugnações, como garantidoras da imparcialidade e 

independência dos julgadores. Contudo, as desvantagens dos One-Shotters, no sentido 

que ora analisamos, não implicam parcialidade ou dependência dos julgadores, não é, 

portanto, uma questão sujeita à apreciação e controle da instituição arbitral. 

Não podemos deixar de notar, no entanto, que muitas instituições arbitrais buscam 

facilitar o trabalho das partes no momento de indicação de árbitros, pelo menos no que 

diz respeito à avaliação da capacidade técnica dos profissionais. Os mecanismos de “listas 

de árbitros”, bem como a disponibilização dos currículos dos integrantes destas listas, 

 
310Tradução livre: CHOI, Stephen J.; FISCH, Jill E.; PRITCHARD, Adam C. The influence of arbitrator 

background and representation on arbitration outcomes. Law and economics research paper n. 12-17, 

2013, p. 25: “This finding suggests that lawyers play an important role in screening out even obvious 

conflicts of interest. Conversely, unrepresented claimants appear to be at a disadvantage in protecting 

themselves against conflicts of interest”. 
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podem facilitar a obtenção de informações objetivas quantos aos possíveis árbitros e 

traduzem a confiança que a própria instituição arbitral deposita nestes profissionais, tanto 

quanto à sua capacidade técnica, quanto à sua atuação proba e ética. Contudo, entendemos 

que esses mecanismos não suprem as desigualdades verificadas na atuação do Repeat 

Player e do One-Shotter no sentido ora analisado. 

O que analisamos neste capítulo vai muito além de saber se um determinado 

profissional tem formação acadêmica ou especialização em determinada área do direito. 

Trata-se, na verdade, da obtenção de informações estratégicas quanto à própria atuação 

em concreto do árbitro. A capacidade de entender quem é o verdadeiro destinatário do 

processo permite um planejamento estratégico que supera o simples conhecimento de sua 

capacidade técnica. Essas informações não são passíveis de serem transmitidas por meio 

de listas de árbitros ou currículos, e sim pela vivência e experiência com o respectivo 

profissional. 

Diante dessas constatações, concluímos neste tópico que o sistema da arbitragem 

e o seu funcionamento fisiológico (isto é, analisado sob uma perspectiva de como deve 

ser seu funcionamento adequado) pode contribuir para a propagação do Fenômeno Repeat 

Player, o que corrobora a hipótese levantada neste capítulo. 

 

4.3.2. As instituições arbitrais 

 

Tratamos no tópico anterior de um dos agentes do processo arbitral, qual seja o 

tribunal arbitral. Neste capítulo nosso intuito é tratar de outro agente fundamental para o 

desenvolvimento do processo arbitral, as instituições arbitrais. Buscaremos demonstrar 

nesse item qual a relevância das instituições arbitrais para o processo arbitral, bem como 

se a sua atuação é também possível de ser capturada pelo Repeat Player, contribuindo 

para o Fenômeno Repeat Player. 

Para que possamos prosseguir com nosso objetivo, em primeiro lugar é necessário 

indicarmos qual o papel das instituições arbitrais no desenvolvimento do processo 

arbitral, para que possamos então verificar se suas funções podem ser exercidas em 

benefício da propagação do Fenômeno Repeat Player. 
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De maneira simplificada, podemos considerar que as instituições arbitrais são 

entidades responsáveis pela administração, gerenciamento e suporte dos procedimentos 

arbitrais. Dentre as funções das instituições arbitrais podemos elencar, por exemplo, a 

assunção das tarefas burocráticas, como o recolhimento das custas e honorários, o repasse 

dos valores aos árbitros, a contratação de serviços necessários para a condução do 

procedimento arbitral, tais como gravações de audiência, transcrições, disponibilização 

de plataformas virtuais entre outros. Ademais, diversas questões procedimentais, não 

cobertas pela legislação, são reguladas pelas regras disponibilizadas pelas instituições 

arbitrais, tais como a indicação dos requisitos mínimos para que seja iniciado um 

procedimento arbitral sob seus auspícios, prazos e cronogramas procedimentais e assim 

por diante.311 

Com base nessas considerações, uma análise simplificada da função das 

instituições arbitrais levaria à conclusão de que estas não têm qualquer relevância no 

desenrolar do procedimento arbitral, sobretudo, para fins deste trabalho, poder-se-ia 

concluir que as instituições arbitrais não têm qualquer influência na manifestação do 

Fenômeno Repeat Player. 

Essa visão ultrapassada da função das instituições arbitrais é calcada na premissa 

de que estas desenvolvem uma tarefa meramente burocrática e administrativa, e que sua 

atuação no procedimento arbitral é meramente formal, pouco impactando o seu 

desenvolvimento.  

No entanto, devemos ressaltar que o papel das instituições arbitrais tem se tornado 

cada vez mais relevante no que diz respeito à garantia dos direitos das partes, bem como 

para a consolidação da arbitragem enquanto método jurisdicional. Dado o crescimento da 

utilização da arbitragem e da necessidade de se regular o instituto, dando subsídios para 

que os procedimentos arbitrais se desenvolvam de maneira adequada, diversas 

instituições assumiram papel de vanguarda na empreitada de garantir a higidez da 

arbitragem. 

 
311GIUSTI, Gilberto. A Ética das Instituições de Arbitragem. Revista Brasileira de Arbitragem, v. 10, n. 

40, 2013. p. 79: “[a]s chamadas arbitragens institucionais ou administradas, em oposição àquelas ditas ad 

hoc, têm a inquestionável vantagem de fornecer às partes e aos árbitros, além da facilidade de utilização de 

regulamentos no mais das vezes práticos, objetivos e transparentes no que tange às regras procedimentais 

básicas do procedimento, a prestação de serviços de gerenciamento que vão desde a garantia do rápido 

fluxo e registro de informações, até a administração  dos recursos necessários ao pagamento dos honorários 

dos árbitros e outras despesas (honorários de peritos, serviços de suporte a audiências, entre outros)”. 
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Com o desenvolvimento da prática arbitral, tanto na comunidade nacional quanto 

na internacional, observa-se não só um crescimento no número de instituições arbitrais 

qualificadas, como também uma profusão de regulamentos e regras institucionais 

atualizadas que buscam oferecer respostas aos agentes do sistema processual arbitral 

quanto a diversas questões que, de outra forma, poderiam impactar a consecução do 

objetivo último de se ter uma prestação jurisdicional célere e efetiva. 

Em seu texto “The evolving role of institutional arbitration in preserving parties’ 

due process rights”312, Janice Lee exemplifica as funções que foram recentemente 

assumidas pelas instituições arbitrais e que traduzem a relevância de sua atuação no 

mercado da arbitragem internacional. Segundo a autora “em razão da proliferação de 

regulamentos institucionais especializados, pode-se dizer que a possibilidade de as 

instituições arbitrais tomarem decisões que impactam no devido processo legal cresceu 

exponencialmente na última década”313. A autora então procede ao classificar essas novas 

funções assumidas pelas instituições arbitrais como relevantes para garantir efetivo 

acesso ao procedimento arbitral ou como necessárias para assegurar o desenvolvimento 

de um procedimento “justo”. Nas palavras da autora “no que diz respeito a assegurar 

efetivo acesso à justiça, as instituições arbitrais cada vez mais atual como poderosos 

‘gatekeepers’ do processo arbitral. Com relação a garantir justiça do procedimento, as 

instituições têm cada vez mais desenvolvido funções de ampla supervisão”.314 

De maneira exemplificativa a autora aponta que, no que diz respeito à garantia do 

acesso efetivo à arbitragem, as instituições arbitrais atuam de maneira significativa 

enquanto gatekeepers no momento da instauração do procedimento arbitral315, no 

 
312 LEE, Janice, The Evolving Role of Institutional Arbitration in Preserving Parties’ Due Process Rights 

(November 30, 2017). Contemporary Asia Arbitration Journal, Vol. 10, No. 2, p. 235-256, November 

2017, Disponível em: SSRN: https://ssrn.com/abstract=3085566 
313 Tradução livre: LEE, Janice, The Evolving Role of Institutional Arbitration in Preserving Parties’ Due 

Process Rights (November 30, 2017). Contemporary Asia Arbitration Journal, Vol. 10, No. 2, p. 235-

256, November 2017, Disponível em: SSRN: https://ssrn.com/abstract=3085566. p. 238: “due to the 

proliferation of more specialised institutional rules, the possibility for arbitral institutions to make 

decisions that impact the due process rights of parties can be said to have grown exponentially in the past 

decade”. 
314 LEE, Janice, The Evolving Role of Institutional Arbitration in Preserving Parties’ Due Process Rights 

(November 30, 2017). Contemporary Asia Arbitration Journal, Vol. 10, No. 2, p. 235-256, November 

2017, Disponível em: SSRN: https://ssrn.com/abstract=3085566. p. 239: “In relation to ensuring effective 

access to arbitration, institutions increasingly act as powerful gatekeepers to the arbitral process. In 

relation to ensuring fairness of procedure, institutions have increasingly developed broad oversight 

function”. 
315 LEE, Janice, The Evolving Role of Institutional Arbitration in Preserving Parties’ Due Process Rights 

(November 30, 2017). Contemporary Asia Arbitration Journal, Vol. 10, No. 2, p. 235-256, November 

2017, Disponível em: SSRN: https://ssrn.com/abstract=3085566 p. 244: “Most arbitral institutions decide 

https://ssrn.com/abstract=3085566
https://ssrn.com/abstract=3085566
https://ssrn.com/abstract=3085566
https://ssrn.com/abstract=3085566
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momento de indicação e composição do tribunal arbitral316 e ao implantarem regras 

aplicáveis para os procedimentos envolvendo múltiplas partes317. Já no que diz respeito 

ao seu papel no desenvolvimento de um processo justo, a autora elenca a atuação das 

instituições arbitrais no momento em que há um procedimento de impugnação de 

árbitros318, realizam o escrutínio da decisão arbitral319 e garantem uma comunicação 

efetiva entre os agentes do procedimento arbitral.320 

Sem ter a pretensão de esgotar o tema, Janice Lee conclui que as instituições 

arbitrais têm assumido um papel cada vez mais relevante na garantia do devido processo 

 
whether an arbitration can been commenced based on whether the relevant requirements have been met. 

At first blush, this appears to be merely an administrative task. However, even at this preliminary stage, 

there are already a number of issues that an arbitral institution may face which can have serious 

implications much later in the proceedings”. 
316 LEE, Janice, The Evolving Role of Institutional Arbitration in Preserving Parties’ Due Process Rights 

(November 30, 2017). Contemporary Asia Arbitration Journal, Vol. 10, No. 2, p. 235-256, November 

2017, Disponível em: SSRN: https://ssrn.com/abstract=3085566. p. 247: “During the constitution of the 

arbitral tribunal after the commencement of the arbitration, there is perhaps even stronger impact of an 

arbitral institution’s decisions in safeguarding the parties’ due process rights. As mentioned above, the 

improper constitutions of the tribunal by an institution may affect the later enforcement of the arbitral 

award under the New York Convention. […] Further, many institutions have procedures in place that seek 

to preserve the neutrality, independence, and expertise of the tribunal”. 
317LEE, Janice, The Evolving Role of Institutional Arbitration in Preserving Parties’ Due Process Rights 

(November 30, 2017). Contemporary Asia Arbitration Journal, Vol. 10, No. 2, p. 235-256, November 

2017, Disponível em: SSRN: https://ssrn.com/abstract=3085566. p. 248: “As mentioned above, the 

proliferation of increasingly complex institutional rules, with relatively newer mechanisms such as joinder, 

consolidation, multiple parties, and the like, have also given rise to more complex tasks for an arbitral 

institution. These tasks are yet another avenue for institutions to protect a party’s access to arbitration and 

a fair procedure. These institutional determinations over non-parties to the arbitration (e.g., the party 

sought to be joined), separate (but related) disputes, and over separate (but related) parties allow 

institutions a wider margin of discretion in deciding the breadth and scope of an arbitration. Moreover, 

these determinations touch upon notions of implied consent of non-parties to an arbitration, or the implied 

consent of signatories to additional disputes to be included in an arbitration”. 
318 LEE, Janice, The Evolving Role of Institutional Arbitration in Preserving Parties’ Due Process Rights 

(November 30, 2017). Contemporary Asia Arbitration Journal, Vol. 10, No. 2, p. 235-256, November 

2017, Disponível em: SSRN: https://ssrn.com/abstract=3085566. p. 250: “In many instances, there is a 

need for challenges to be decided by neutral third parties, such as the arbitral institution. It goes without 

saying that an arbitral institution’s decision on a challenge to an arbitrator is often highly determinative, 

having the potential to substitute or retain one decision-maker for another. Institutional rules likewise 

provide for the grounds upon which an arbitrator may be challenged, such as when circumstances exist 

that give rise to justifiable doubts as to the arbitrator’s impartiality or independence”. 
319 LEE, Janice, The Evolving Role of Institutional Arbitration in Preserving Parties’ Due Process Rights 

(November 30, 2017). Contemporary Asia Arbitration Journal, Vol. 10, No. 2, p. 235-256, November 

2017, Disponível em: SSRN: https://ssrn.com/abstract=3085566. p. 250: “As part of its due process 

safeguards, an arbitral tribunal has the duty to deal with all of the issues put before it. In line with this is 

the function of some arbitral institutions of conducting scrutiny or review of draft awards”. 
320 LEE, Janice, The Evolving Role of Institutional Arbitration in Preserving Parties’ Due Process Rights 

(November 30, 2017). Contemporary Asia Arbitration Journal, Vol. 10, No. 2, p. 235-256, November 

2017, Disponível em: SSRN: https://ssrn.com/abstract=3085566. p. 252: “In addition to the main functions 

of arbitral institutions, even seemingly “merely administrative” tasks such as facilitating the prompt 

communication between the parties and the tribunal safeguards due process by ensuring that all parties 

are equally and promptly heard”. 

https://ssrn.com/abstract=3085566
https://ssrn.com/abstract=3085566
https://ssrn.com/abstract=3085566
https://ssrn.com/abstract=3085566
https://ssrn.com/abstract=3085566


   
 

190 

legal dentro do sistema processual arbitral321, razão pela qual pontua que “também se 

discute que as instituições arbitrais ‘possuem cada vez mais poderes de regulação’ e que 

tais poderes tornam as instituições arbitrais ‘agentes independentes’ e, consequentemente, 

tão importantes quanto tribunais e cortes nacionais para o debate acerca da aceitação 

pública dos arranjos institucionais privados”.322 

Também não podemos deixar de considerar que as instituições arbitrais atuam de 

maneira significativa na consolidação de entendimentos quanto às questões 

procedimentais. Conforme tratamos anteriormente, o ambiente da arbitragem é 

caracterizado por ser autorregulado. Não há, como já pudemos observar, muitas 

disposições legais que busquem regrar o procedimento arbitral. Há, pelo contrário, um 

amplo espaço para que os agentes do sistema processual arbitral preencham as lacunas 

propositalmente deixadas pela lei de forma a adequar o desenvolvimento dos 

procedimentos arbitrais à realidade de cada caso, bem como às necessidades da 

comunidade arbitral como um todo. 

Os regulamentos das instituições arbitrais são importante ferramenta para garantir 

o preenchimento adequado dessas lacunas323, uma vez que as instituições arbitrais têm 

constantemente atualizado suas regras para refletir as melhores práticas reconhecidas pela 

comunidade arbitral. Jan Paulsson ilustra essa realidade da prática arbitral ao pontuar que 

 
321 LEE, Janice, The Evolving Role of Institutional Arbitration in Preserving Parties’ Due Process Rights 

(November 30, 2017). Contemporary Asia Arbitration Journal, Vol. 10, No. 2, p. 235-256, November 

2017, Disponível em: SSRN: https://ssrn.com/abstract=3085566. p. 252: “Arbitral institutions are 

consistently pushing the envelope in terms of further improving their rules and procedures, as can be seen 

with the remarkable pace of rule amendments and innovations in the international commercial arbitration 

market today. In doing so, institutions are constantly balancing at least three considerations: (1) the 

requirements of due process; (2) the business demands for efficient, predictable and cost-effective 

institutional services; and (3) the respect for party autonomy. In view of their evolving role, it is suggested 

that arbitral institutions are increasingly becoming even more mindful of the first consideration— 

institutions are recognising their growing responsibility in ensuring that their practices conform to widely 

accepted due process standards to allow the parties a fair outcome to their dispute”. 
322 Tradução livre: LEE, Janice, The Evolving Role of Institutional Arbitration in Preserving Parties’ Due 

Process Rights (November 30, 2017). Contemporary Asia Arbitration Journal, Vol. 10, No. 2, p. 235-

256, November 2017, Disponível em: SSRN: https://ssrn.com/abstract=3085566. p. 240: “arbitral 

institutions have also been argued to ‘possess increasing private regulatory powers’ and that theses powers 

make arbitral institutions ‘independent actors’ and therefore as significant as tribunals and national courts 

in the discussion of the public enforceability of private institutional settings”. 
323 Cf. VISCONTI, Gabriel Caetano; ZAKIA, José Victor Palazzi. Estudo sobre a coerência na prática 

arbitral. São Paulo. Atelier Jurídico, 2018: “O papel dos regulamentos e das regras institucionais na criação 

e manutenção da coerência processual vem se mostrando ada vez mais significativo, uma vez que as 

câmaras e centros arbitrais estão constantemente adaptando suas regras às mais novas técnicas e práticas 

reconhecidas no âmbito da arbitragem. Os regulamentos das instituições arbitrais efetivamente positivam a 

prática arbitral no que diz respeito à condução dos procedimentos arbitrais, principalmente ao preencherem 

lacunas deixadas pelas leis de arbitragem, garantindo, assim, uma coerência na interpretação dessas lacunas 

legislativas”. 

https://ssrn.com/abstract=3085566
https://ssrn.com/abstract=3085566
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muitas instituições arbitrais vêm atualizados seus regulamentos para incorporar 

disposições que tratem de questões tais como reunião de procedimentos, vinculação de 

terceiros, utilização de novas tecnologias etc, de tal forma a garantir que a arbitragem 

permaneça sendo um método de resolução de disputas atraente.324 

Em outros termos, não só as instituições atuam em concreto para garantir o bom 

desenvolvimento de cada um dos procedimentos por elas administrados, como ainda 

assumem um papel relevante na positivação das melhores práticas reconhecidas pelo 

mercado. 

Esse duplo papel fundamental das instituições arbitrais é de suma relevância para 

o desenvolvimento deste trabalho. A despeito de não termos encontrado na doutrina uma 

preocupação com a atuação das instituições arbitrais – pelo menos não como acontece 

com relação à atuação dos árbitros –, não podemos deixar de concluir que por se tratar de 

agentes privados, que exercem funções relevantes para o desenvolvimento do 

procedimento arbitral, podendo impactar sobremaneira na prestação jurisdicional, a 

atuação das instituições arbitrais também pode impactar a manifestação do Fenômeno 

Repeat Player.  

Assim como no caso dos árbitros, conforme já tratado no item anterior, as 

instituições arbitrais são, por excelência, instituições privadas, ou seja, dependem da sua 

capacidade de captar clientes (ou seja, novos casos). Nesse sentido, Joanna Lam e 

Michael Kaczmarczyk apontam que o mercado da arbitragem internacional é altamente 

competitivo, sendo que os serviços são oferecidos e prestados por diversas instituições 

especializadas que competem entre si, o que faz com que as instituições arbitrais se 

diversifiquem e se especializem, na tentativa de se diferenciarem das demais.325 

 
324 PAULSSON, Jan; RAWDING, Nigel. The Freshfields Guide to Arbitration Clauses in International 

Contracts. 3. ed. Kluwer Law International: Kluwer Law International, 2010. p. 60: “many of the major 

institutional rules (as well as non-institutional rules) have been recently updated or are in the process of 

being revised. Although each is considering specific issues, a number of themes have emerged. They include 

matters such a better case management; more effective procedures for multi-party and multi-contracts 

cases, including the issues of joinder of additional parties; taking advantage of technological advances; 

effective provision for interim measures; and more modern and efficient means of communication. The 

overall purpose is to ensure arbitration remains an attractive and efficient dispute resolution method for 

modern commercial disputes”. 
325 LAM, Joanna; KACZMARCZYK, Michal. Sociology of Commercial Arbitration: tools for the new 

times. Journal of International Arbitration, v. 36, n. 6, p. 693-726, 2019. p. 699: “Finally, an important 

feature of international commercial arbitration is its diffused, highly competitive character. Arbitration as 

professional services of dispute resolution is offered by a number of rival venues, specializing in 

administered cases, as well as by individuals who might be appointed by the parties for ad hoc proceedings. 



   
 

192 

Devemos notar que essa competitividade não é exclusiva no âmbito da arbitragem 

internacional. Na realidade brasileira, também existem diversas instituições arbitrais que 

competem entre si para captarem as mais diferentes espécies de litígios. Mateus Aimoré 

Carreteiro identificou no Brasil quarenta e duas instituições afiliadas perante o Conselho 

Nacional de Mediação e Arbitragem (CONIMA)326. O grande número de instituições 

arbitrais parece corroborar nossa assertiva de que o mercado da arbitragem é altamente 

competitivo. 

Justamente em razão do caráter privado das instituições arbitrais e dessa alta 

competitividade no mercado da arbitragem, podemos transportar para as instituições 

arbitrais as conclusões trazidas quanto aos incentivos econômicos que afetam os árbitros. 

Em outros termos, assim como os árbitros, as instituições arbitrais estão sujeitas as 

mesmas pressões e incentivos econômicos, razão pela qual podemos igualmente concluir 

que possa haver uma captura das instituições arbitrais pelos Repeat Players. 

Quando tratamos dos incentivos econômicos que afetam a atuação dos árbitros, 

demonstramos que estes estão sujeitos a se especializar em prol de determinada categoria 

de litigantes que possa lhes oferecer mais indicações no futuro, presumivelmente, Repeat 

Players. Da mesma forma, é também possível presumir que determinados indivíduos 

busquem, além de se especializar em determinado tipo de atuação, ativamente favorecer 

determinada parte, criando com esta parte em específico uma relação que possa lhe render 

mais indicações no futuro. O mesmo vale não só para as partes, mas também para os seus 

advogados, o que também favorece a atuação do Repeat Player que, conforme assumimos 

no início deste trabalho, conta com advogados que são, eles mesmos, Repeat Players. Em 

contrapartida, também demonstramos que os árbitros estão sujeitos a outras formas de 

pressão e incentivos econômicos, sobretudo no que diz respeito à sua reputação. Razão 

 
Their selection for a specific case is made by the parties. This state of institutional fragmentation is 

accompanied by diversity of procedural rules adopted by different centres; hence, the parties’ choice of a 

specific centre is frequently influenced by their preference of procedural standards offered by this 

particular institution. The described dispersion of the global landscape of arbitration can be perceived as 

a response to the needs of stakeholders, as the parties to international transactions are interested in 

maintaining a variety of forum selection options. A direct consequence of this is competition on a number 

of levels ‘between the arbitration sites, between the arbitral institutions, between counsel, between 

arbitrators, and even between the periodicals on international arbitration’, as well as ‘regulatory 

competition’, characterized as one of the key features of international commercial arbitration”. 
326 CARRETEIRO, Mateus Aimoré. Ad Hoc and Institutional Arbitration in Brazil: a practical approach. 

In: BACKSMANN, Till Alexander; CARRETEIRO, Mateus Aimoré; SOUZA, Mariana Freitas de; LYRA, 

Ricardo Gama Michele (org.). International Arbitration in Brazil: an introductory practitioner’s guide: 

Kluwer Law International, 2016. 



   
 

193 

pela qual é igualmente presumível que árbitros busquem resguardar sua reputação 

enquanto profissionais sérios, éticos, probos e qualificados, de tal forma que este seja o 

real interesse das partes em indicá-los. Consideramos que todos esses incentivos são 

igualmente aplicáveis às instituições arbitrais, pelo menos em tese. 

As instituições arbitrais podem buscar se especializar em determinados tipos de 

demandas, justamente para garantir que casos que versem sobre tais questões sejam 

preferencialmente direcionados para si. Pontuamos, no entanto, que essa especialização, 

dificilmente contribuirá para a manifestação do Fenômeno Repeat Player. Pelo contrário, 

consideramos que o fato de uma câmara arbitral se especializar em determinado tipo de 

disputa (por exemplo, controvérsias societárias) significa dizer que esta instituição está 

mais apta a lidar com as particularidades desse tipo de litígio, inclusive sendo mais capaz 

de atuar para mitigar problemas usuais dessas disputas.  

Caso uma instituição arbitral se especialize em um determinado tipo de disputa 

que normalmente envolva um Repeat Player e um One-Shotter, a instituição poderá 

prever regras específicas que busquem, precisamente, mitigar as consequências do 

Fenômeno Repeat Player. É pensar, por exemplo, em uma câmara arbitral que, por se 

especializar em demandas entre Repeat Players e One-Shotters, passa a contar com regras 

mais efetivas quanto à consolidação de procedimentos arbitrais conexos, ou, de outra 

forma, que preveja um regramento adequado para demandas coletivas para permitir que 

os One-Shotters se beneficiem da atuação em conjunto, ou adote políticas de 

parcelamento de custas para facilitar a proposição de demandas por partes sem recursos.  

Já tratamos em capítulo específico acerca da necessidade, reconhecida pela 

doutrina nacional, de se conceber um regramento próprio para a administração de 

demandas coletivas no âmbito das arbitragens coletivas, sobretudo aquelas administradas 

pela (Câmara de Arbitragem do Mercado) CAM-B3. Trata-se, nesse ponto, de típico 

exemplo de especialização em determinada categoria de litígio que contribui para 

equalizar as posições entre Repeat Players (companhias e acionistas majoritários) e One-

Shotters (acionistas minoritários). 

De maneira ainda mais categórica, podemos citar o regulamento de arbitragem 

consumerista disponibilizado pela American Arbitration Association (AAA) de 2014. 

Justamente em razão da miríade de arbitragens consumeristas que são instauradas perante 

a AAA, e tendo em vista as severas críticas à utilização da arbitragem para resolver 
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conflitos consumeristas na realidade norte-americana, a instituição elaborou um 

regulamento específico que contempla diversas disposições que buscam equalizar as 

posições entre Repeat Players e One-Shotters. A título exemplificativo, a AAA informa 

que somente administrará procedimentos arbitrais oriundos de relações consumeristas 

caso a disputa cumpra os padrões de devido processo trazidos pelo Protocolo de Devido 

Processo Consumerista e do próprio Regulamento de Arbitragem Consumerista.327  

De outro modo, é difícil conceber que uma instituição arbitral se especialize em 

determinada categoria de litígios e preveja, em suas regras, provisões que beneficiem 

apenas a atuação dos Repeat Players em detrimento dos One-Shotters. Assim como no 

caso dos árbitros, as instituições arbitrais estão sujeitas a incentivos reputacionais. 

Assumir, de maneira expressa, por meio da disponibilização de regras procedimentais, 

uma predileção por uma determinada categoria de litigantes não nos parece ser uma 

estratégia economicamente viável para as instituições arbitrais. Ainda que essas tenham 

um apelo para os litigantes Repeat Players, fato é que estarão sujeitas às pressões dos 

demais agentes de mercado (inclusive os potenciais árbitros, estudiosos do tema e 

advogados), minando sua reputação. 

Por essas razões, sugerimos que os incentivos econômicos para que as instituições 

arbitrais se especializem em determinada categoria de litígios podem atuar como 

mitigadores do Fenômeno Repeat Player, e não como propagadores.   

Por outro lado, a influência dos incentivos econômicos para que determinada 

instituição arbitral passe a privilegiar, ativa e especificamente, um Repeat Player 

específico, parece ser mais factível e menos sujeita às pressões reputacionais. 

O ponto de partida deste capítulo é de que as instituições arbitrais têm assumido 

papéis cada vez mais relevantes no desenvolvimento do procedimento arbitral. Apesar de 

não exercerem função jurisdicional, sua atuação pode afetar o resultado do procedimento 

 
327 R-1, (d). The AAA administers consumer disputes that meet the due process standards contained in the 

Consumer Due Process Protocol and the Consumer Arbitration Rules. The AAA will accept cases after the 

AAA reviews the parties’ arbitration agreement and if the AAA determines the agreement substantially and 

materially complies with the due process standards of these Rules and the Consumer Due Process Protocol. 

Should the AAA decline to administer an arbitration, either party may choose to submit its dispute to the 

appropriate court for resolution. 

[…] 

R-12. Upon receiving the arbitration agreement, the AAA will review the agreement for material 

compliance with due process standards contained in the Consumer Due Process Protocol and the Consumer 

Arbitration Rules (see Rule 1(d)). 
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arbitral. É justamente o exercício dessa função, no caso em concreto, que pode ser 

capturado pelos Repeat Players. 

Vimos anteriormente que as instituições arbitrais assumem papéis relevantes, por 

exemplo, na indicação e composição de tribunais arbitrais bem como nos procedimentos 

de impugnação. Em ambos os casos, a instituição arbitral pode atuar em benefício do 

Repeat Player, seja ao indicar árbitros (quando esta função lhes competir) que são 

favoráveis aos interesses do Repeat Player, seja ao não aceitar impugnações dos mesmos 

árbitros. 

Como já vimos anteriormente, o Repeat Player traz consigo um portfólio de casos 

e oportunidades de trabalho para os agentes do sistema. Essa situação não é diferente para 

a instituição arbitral. É possível, portanto, que instituições arbitrais menos hígidas e com 

menor reputação a zelar busquem favorecer indevidamente o litigante repetitivo, 

contribuindo assim para o Fenômeno Repeat Player, tudo com o intuito de manter-se 

como a opção default deste litigante.  

É o caso, por exemplo, da instituição arbitral que se comunica com os advogados 

do Repeat Player de tal forma a adiantar o conteúdo de suas decisões internas. Mais 

sintomático ainda é o caso da instituição arbitral que, imbuída da função de constituir o 

tribunal arbitral, indica para atuar como árbitro profissional sabidamente tendencioso em 

favor do Repeat Player ou de suas teses.  

Diferentemente da especialização em administrar determinada categoria de 

litígios – que só pode trazer benefícios à instituição arbitral se tal especialização for 

reconhecida publicamente no mercado –, no caso desse favorecimento do Repeat Player 

ao indicar árbitros tendenciosos ou a não reconhecer impugnações dos mesmos árbitros, 

a atuação da instituição arbitral estará, provavelmente, protegida pela confidencialidade 

e privacidade que usualmente se verificam em procedimentos arbitrais328. As decisões 

tomadas pelas instituições arbitrais, via de regra, não são publicadas e, em muitos casos, 

sequer são fundamentadas329, razão pela qual sua atuação não será exposta para o 

 
328 Trataremos da confidencialidade do procedimento arbitral em capítulo específico. 
329 Tal ponto tem se tornado alvo de intensas críticas da doutrina especializada. Cf. LIN, Brian; TUNG, 

Sherlin. More Transparency in International Commercial Arbitration: To Have or Not to Have?. 

Contemporary Asia Arbitration Journal, Vol. 11, No. 1, p. 21-44, maio. 2018, Disponível em 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=3188001  

https://ssrn.com/abstract=3188001
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mercado, pelo menos não publicamente, caso a instituição arbitral opte por privilegiar um 

Repeat Player. 

Não estamos sugerindo que não possa haver uma perda reputacional, já que é 

impossível cogitar um sistema que seja totalmente confidencial. Contudo, não podemos 

deixar de concluir, neste nosso exercício exemplificativo, que haja espaço para que 

instituições arbitrais atuem ativamente em favor de determinados Repeat Players.  

Ressaltamos, no entanto, que este tipo de captura das instituições arbitrais se dá 

de maneira ilícita, em violação aos princípios processuais que devem permear a prestação 

jurisdicional. Por isso ponderamos que este tipo de prática não é costumeira no mercado 

da arbitragem. A higidez do instituto da arbitragem e o respeito que se tem dado à atuação 

das instituições arbitrais renomadas em nosso país depõe contra a existência desse tipo de 

atuação perniciosa dentre os círculos mais respeitados da arbitragem nacional. Vale 

também ressaltar que não se tem conhecimento de casos de alta repercussão na nossa 

realidade nacional que denunciem esse tipo de captura das instituições arbitrais, pelo 

contrário, conforme apontado pelas mais recentes pesquisas jurisprudenciais nacionais330, 

existe, por parte de nossos tribunais, um amplo reconhecimento e incentivo à utilização 

da arbitragem enquanto método de resolução de disputas. 

 

4.4. Arbitragem e sua natureza privada: o amplo espaço para o exercício 

da autonomia privada 

 

Arbitragem é uma criatura do consentimento. É essa a pedra toque do instituto. A 

própria definição legal da arbitragem, como já tratamos anteriormente, pressupõe que as 

partes, por convergência de interesses, tenham optado por deslocar a resolução de suas 

disputas da via estatal para a via privada. 

 
330 Cf. GABBAY, Daniela Monteiro; NANNI, Giovanni Ettore (Coord.). Relatório do Tema: Validade, 

Eficácia e Existência da Convenção Arbitral da Pesquisa “Arbitragem e Poder Judiciário”, Fonte: 

<http://cbar.org.br/site/pesquisa-cbar-fgv-2007>, acessado em 25.09.2020. e LUÍS, Daniel Tavela; 

KULESZA, Gustavo Santos; PEREIRA, Laura França (Coord.) Relatório do Tema: Validade, Eficácia e 

Existência da Convenção Arbitral da Pesquisa “Arbitragem e Poder Judiciário”. 2ª Ed. Disponível em< 

http://cbar.org.br/site/pesquisa-cbar-abearb-2016/>. Acessado em 25.09.2020 

http://cbar.org.br/site/pesquisa-cbar-fgv-2007
http://cbar.org.br/site/pesquisa-cbar-abearb-2016/
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Contudo, a manifestação de vontade das partes não se resume a optar entre a via 

judicial ou a via arbitral. Pelo contrário, a natureza privada da arbitragem garante às partes 

um grande espectro de atuação, que vai muito além da simples escolha pelo método.  

Já apontamos anteriormente que, à exceção dos princípios processuais inerentes a 

qualquer prestação jurisdicional que buscam garantir o devido processo legal, têm as 

partes um amplo espectro para exercerem sua autonomia e regularem o procedimento 

arbitral da forma que melhor lhes aprouver331. Conforme explica Carlos Alberto de Salles 

“a peculiaridade dessa modalidade de mecanismo de solução de controvérsias é, 

exatamente, deixar grande espaço para definições a serem adotadas no âmbito da 

autonomia de vontade das partes”332. No mesmo sentido, expõe Rafael Francisco Alves 

que  

[...] em termos mínimos, as partes devem, ao menos, ter liberdade quanto à 

escolha da própria arbitragem como técnica compositiva, quanto à delimitação 

do objeto a ser decidido e quanto à nomeação dos árbitros. De modo 

complementar, também é possível permitir que as partes decidam livremente 

sobre o direito aplicável, as regras do procedimento, o prazo para a prolação 

da sentença, o local e o idioma da arbitragem, o modo de divisão das despesas, 

tal como ocorre na lei brasileira.333 

Uma das principais características da arbitragem decorrentes de sua natureza 

contratual é o amplo aspecto de atuação dado para que as partes ditem o regramento de 

sua relação processual. A opção pela via arbitral confere às partes litigantes um grande 

 
331 REISDORFER, Guilherme F. Dias. A estrutura e a flexibilidade do Procedimento Arbitral. In:  

PEREIRA, Cesar Augusto Guimarães; TALAMINI, Eduardo (org.). Arbitragem e Poder Público: 

Saraiva, 2010. p. 301-327. 301: “Já no processo arbitral, à exceção de determinados referenciais legislativos 

e constitucionais cogentes (alguns evidentes, outros implícitos no sistema), a arbitragem caracteriza-se pela 

flexibilidade e pela autonomia das partes em fixar os parâmetros materiais e processuais para a solução de 

um litígio. Assim, o processo arbitral apresente uma ratio de funcionamento completamente distinta. De 

acordo com os artigos 5º e 21 da Lei de Arbitragem, n. 9.307/96, compete às próprias partes disciplinar ou 

relegar a disciplina da arbitragem à instituição arbitral ou ao árbitro que dirigirá a arbitragem. Trata-se de 

uma das mais relevantes vantagens da arbitragem em relação ao processo estatal, já que é possível modular 

o rito procedimento de acordo com as especificidades da situação material litigiosa. Com a flexibilidade, 

ganha-se em eficiência e tempo – realiza-se, em outras palavras, o devido processos legal”. 

LAM, Joanna; KACZMARCZYK, Michal. Sociology of Commercial Arbitration: tools for the new 

times. Journal of International Arbitration, v. 36, n. 6, p. 693-726, 2019. p. 695: “Commercial 

arbitration has frequently been characterized as a ‘creature of contract’, successfully initiated only on the 

basis of an agreement between the parties and resolved by a third party appointed by decision of the parties. 

Whereas from the moment proceedings commence and the final outcome is in the powers of the tribunal, 

the direct influence of stakeholders can be seen in such aspects as selection of arbitrators, rules of 

procedure, language of communications, arbitration venue, and specific procedural solutions (such as the 

number of oral hearings that can be accommodated by the tribunal)”. 
332SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em Contratos Administrativos. Rio de Janeiro: Forense, 

2011. (Coleção ADRs). p. 33. 
333ALVES, Rafael Francisco. A imparcialidade do árbitro no direito brasileiro: autonomia privada ou 

devido processo legal? Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 7, n. 7, p.109-126, out. 2005. p. 

115. 
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espaço para exercício da autonomia de sua vontade, conforme já tratamos em capítulos 

anteriores.  

Traduzindo com bastante precisão essa ampla liberdade, Guido Carducci expõe 

que “a ‘quantidade’ do componente contratual que integra o direito da arbitragem, em 

particular ‘internacional’, implica em muitos países uma ampla liberdade processual e 

substantiva para as partes acordarem sobre temas que tratem das características principais 

da arbitragem e influenciem as possibilidades de Advocacy”334. O autor traz ainda oito 

questões que as partes podem decidir que, na sua visão, afetam a maneira como os 

advogados das partes encaram o procedimento. São esses acordos das partes quanto à 

adoção de medidas para redução de custos e tempo do procedimento, acordos sobre as 

regras procedimentais aplicáveis, acordos sobre a sede da arbitragem, acordos sobre o 

número e a forma de escolha dos árbitros, acordos sobre a língua do procedimento 

arbitral, acordos sobre as regras que se aplicam à produção de provas, acordos sobre à 

realização de audiências e acordos quanto à participação de testemunhas e peritos e a 

forma de coleta de seus depoimentos, entre outros. Todas essas escolhas, segundo o autor, 

são capazes de afetar a Advocacy na arbitragem.335 

Em outros termos, o amplo espaço conferido às partes para exercerem sua 

autonomia quanto à forma e condução de seu procedimento pode ter impactos 

significativos no exercício das prerrogativas processuais das partes e na sua capacidade 

de serem efetivas na busca da tutela de seus direitos. É precisamente esse impacto gerado 

pelas escolhas procedimentais das partes que pode contribuir para que se verifique o 

Fenômeno Repeat Player.  

Chiann Bao, ao discorrer acerca da entrada de partes asiáticas no campo da 

arbitragem internacional é bastante clara ao explicitar a dificuldade que um player 

 
334 Tradução livre: CARDUCCI, Guido. Advocacy en litigación y arbitraje internacional. Principios 

comunes, diferencias y variables en derecho comparado del arbitraje. Spain Arbitration Review, v. 2020, 

n. 37, p. 55-76, 2020. p. 67: “la ‘cantidad’ de componente contractual que integra el derecho del arbitraje, 

em particular ‘internacional’, implica hoy em muchos países una amplia libertad procesal y sustantiva 

para las partes de acordarse sobre asuntos que fijan las características principales del arbitraje y 

influencian las posibilidades de Advocacy”. 
335 CARDUCCI, Guido. Advocacy en litigación y arbitraje internacional. Principios comunes, diferencias 

y variables en derecho comparado del arbitraje. Spain Arbitration Review, v. 2020, n. 37, p. 55-76, 2020. 

p. 57: “la combinación de las técnicas de comunicación efectiva y de persuasión del tribunal juntas con el 

conocimiento factico y jurídico (la causa petendi) necesario a la persuasión que el pedido (petitum) se 

justifica en la controversia”. 
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ocasional pode encontrar no procedimento arbitral, precisamente em razão dessa grande 

autonomia conferida. Segundo a autora,  

[u]ma vez na arbitragem, no entanto, os potenciais novos atores podem se 

deparar com um sistema tão desconhecido e hostil quanto uma corte 

estrangeira. Ademais, na qualidade de ‘one shot players’, com limitados 

recursos e incentivos para participarem frequentemente de disputas, tais atores 

podem achar esse processo, no qual é inerentemente garantida às partes 

autonomia para tomar decisões fundamentais, mais intimidador que a 

alternativa.336 

Esse amplo espaço para o desenvolvimento da autonomia, pode ter efeitos 

perversos, principalmente, quando identificada substancial diferença na posição das 

partes contratantes e também em sua representação. Como veremos adiante, ao abrir um 

grande espaço para atuação das partes, abrem-se diversas possibilidades para que a parte 

com maiores condições de imposição dos termos contratuais opere o instituto da 

arbitragem de forma a obter vantagens para si, ou seja, para que se manifeste o Fenômeno 

Repeat Player. 

Para fins deste trabalho, quando analisarmos a natureza contratual da arbitragem, 

focaremos em determinadas escolhas que podem ser feitas pelas partes e que, a depender 

do resultado, poderão impactar o equilíbrio processual, gerando para uma das partes 

vantagens que a coloque em uma posição de Repeat Player. 

As escolhas que podem impactar sobremaneira a equalização da posição das 

partes, gerando o Fenômeno Repeat Players, são muitas. Trataremos, neste trabalho, de 

algumas possibilidades que usualmente são determinadas e definidas pelas próprias partes 

e que podem impactar a condução do processo arbitral. 

Neste ponto trataremos das seguintes escolhas que podem ser feitas pelas partes 

ao inserirem e redigirem a convenção arbitral: o modelo de procedimento arbitral, ad hoc 

ou institucional, incluindo, neste tópico, a escolha da instituição arbitral; o idioma do 

procedimento arbitral; a sede da arbitragem; o local de realização dos atos processuais; a 

 
336Tradução livre: BAO, Chiann. One Shote Players and Arbitrator Selection: a Fair shot or a shot in the 

dark? In: SHAUGHNESSY, Patricia; TUNG, Sherlin (Org.). The Powers and Duties of an 

arbitrator: Liber Amicorum Pierre A. Karrer. Kluwer Law International: Kluwer Law International, 2017. 

p. 9: “Once in arbitration, however, these potential new players may find themselves in a system as 

unfamiliar and unwelcoming as a foreign court. Moreover, as ‘one shot players’ with limited incentive or 

resources to engage in frequent dispute resolution, these players may find a process in which parties are 

inherently granted autonomy to make key decisions more daunting than the alternative”. 
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confidencialidade do procedimento; e as regras procedimentais aplicáveis à produção de 

provas. 

 

4.4.1. O modelo de procedimento, institucional ou ad hoc, e a escolha da 

instituição arbitral 

 

A possibilidade de se decidir um litígio pela via arbitral confere às partes a 

oportunidade de regularem seus procedimentos por meio de dois métodos distintos. A 

arbitragem poderá ser conduzida por um tribunal arbitral ad hoc ou poderá ser amparada 

por uma instituição arbitral. Essa dupla possibilidade é assegurada, no nosso ordenamento 

jurídico, pelo artigo 5º da Lei de Arbitragem.  

De maneira bastante simplificada, Guilherme Reisdorfer diferencia os dois modelos de 

arbitragem da seguinte forma:  

[A]lém disso, as partes podem criar regras específicas e inéditas para o litígio, 

definindo elas próprias a forma de administração da arbitragem – hipótese de 

arbitragem ad hoc. Podem também remeter a disciplina (e a administração) do 

procedimento ao regulamento de determinada instituição. Trata-se da chamada 

arbitragem institucional, organizada segundo as regras de certa câmara de 

arbitragem. A favor da arbitragem institucional, contam a conveniência do 

suporte na organização e administração da arbitragem. Alude-se, ainda, a uma 

espécie de ‘selo de legitimidade’ conferido ao procedimento, na medida da 

tradição e do respeito que a câmara arbitral escolhida possuir”.337 

Concluímos, assim, que a arbitragem institucional é aquele procedimento arbitral 

conduzido sob os auspícios de um órgão ou instituição especializado que usualmente 

conta com um conjunto de regras específico que se aplica de forma a instrumentalizar e 

viabilizar os procedimentos por ela administrados.  

Por outro lado, as arbitragens ad hoc são aquelas que não contam com este apoio 

institucional, pelo contrário, o procedimento será inteiramente regulado e construído 

pelas partes e pelos árbitros.  

Buscaremos analisar nesta seção se essas escolhas, por procedimento ad hoc ou 

institucional, podem ser feitas buscando-se a manifestação do Fenômeno Repeat Player. 

 
337 REISDORFER, Guilherme F. Dias. A estrutura e a flexibilidade do Procedimento Arbitral. In: 

PEREIRA, Cesar Augusto Guimarães; TALAMINI, Eduardo (org.). Arbitragem e Poder Público: 

Saraiva, 2010. p. 301-327. p. 303. 
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Analisaremos a questão, primeiramente, acerca da escolha por arbitragens ad hoc e, em 

segundo lugar, analisaremos a escolha por arbitragens institucionais. 

 

4.4.1.1. Arbitragem ad hoc 

 

No que diz respeito às arbitragens ad hoc, podemos concluir que há um extenso 

campo de atuação para que o litigante repetitivo obtenha vantagens decorrentes do 

Fenômeno Repeat Player, pelo que adiantamos que consideramos comprovada a hipótese 

levantada. 

A arbitragem ad hoc, por ser desvinculada de qualquer corpo normativo pré-

determinado, fica ao total alvedrio das partes até que seja instituído o tribunal arbitral. 

Mateus Aimoré Carreteiro esclarece que as arbitragens ad hoc, são, em princípio 

conduzidas de acordo com as regras expressamente acordadas pelas partes ou 

estabelecidas pelo tribunal arbitral. Nestes casos, as partes geralmente podem regular 

virtualmente todos os aspectos do procedimento arbitral, contanto que o regramento 

estabelecido não viole regras processuais fundamentais, tais como a igualdade de 

tratamento e ampla defesa.338  

Os procedimentos arbitrais ad hoc são instaurados em razão de cláusulas 

compromissórias que já regularam boa parte do procedimento arbitral ou, pelo menos, 

que já regularam o procedimento necessário para sua instauração339, deixando a critério 

das partes e dos árbitros a definição das demais regras para quando o litígio ocorrer. 

 
338 CARRETEIRO, Mateus Aimoré. Ad Hoc and Institutional Arbitration in Brazil: a practical approach. 

In: BACKSMANN, Till Alexander; CARRETEIRO, Mateus Aimoré; SOUZA, Mariana Freitas de; LYRA, 

Ricardo Gama Michele (org.). International Arbitration in Brazil: an introductory practitioner’s guide: 

Kluwer Law International, 2016. Consultado no site kluwer arbitration, sem paginação: “An ad hoc 

arbitration in one where the parties have not selected an arbitral institution. In principle, it is conducted 

pursuant to rules agreed by the parties themselves or laid down by the arbitral tribunal. Ad hoc arbitrations 

are subject to the parties’ arbitration agreement and naturally to the applicable national arbitration 

legislation.  

The parties may generally design all aspects of the arbitration provided these rules preserve basic 

procedural aspects, such as the right to be treated with equality and to reasonably present its case”. 
339 BORN, Gary B.. International Arbitration: law and practice. 2. ed.  Kluwer Law International, 2015. 

P. 26: “Ad hoc arbitration agreements often select an arbitrator or arbitrators to resolve the dispute without 

institutional supervision. The parties will sometimes also select a pre-existing set of procedural rules 

designed for ad hoc arbitrations”. 
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Aliás, essa é uma recomendação para quando as partes optam pelo procedimento 

arbitral ad hoc. Uma cláusula compromissória que refira as partes para um procedimento 

ad hoc deve ser redigida com mais atenção à forma de instauração do procedimento 

arbitral do que uma cláusula compromissória para arbitragem institucional, precisamente, 

porque as partes estarão atuando sozinhas até que o tribunal arbitral seja efetivamente 

constituído.  

No livro “The Freshfields Guide to Arbitration Clauses in International 

Contracts” os autores são categóricos quando reconhecem que:  

[o]s elementos-chave as serem incluídos em tal cláusula são aqueles que 

regulam o procedimento a ser seguido, ao menos até que o tribunal arbitral seja 

constituído, incluindo como a arbitragem deve começar, o procedimento de 

indicação dos árbitros, o cronograma para a troca inicial de manifestações 

(pelo menos o suficiente para que as partes e os árbitros entendam os 

parâmetros da disputa) e a finalidade (i.e., irrecorribilidade) da decisão.340 

Nessas circunstâncias, é intuitivo considerar que o Fenômeno Repeat Player possa 

ser uma consequência buscada por Repeat Players ao elaborarem cláusulas 

compromissórias ad hoc. Lembremos que Marc Galanter identificou quatro elementos 

que auxiliam um litigante repetitivo a se beneficiar do Fenômeno Repeat Player, entre 

eles as características da própria parte (maior poder econômico, maior poder de barganha, 

organização profissional, experiência prévia) e as características do serviço jurídico 

contratado.  

É possível considerar, portanto, que a parte com maior expertise e com maior 

poder de barganha, que conta com advogados mais preparados e especializados terá mais 

condições de desenhar um procedimento ad hoc que seja mais vantajoso e benéfico para 

seus interesses, pelo menos até que seja constituído o tribunal arbitral. 

Em um exercício exemplificativo, podemos cogitar que um Repeat Player que 

pretenda desencorajar o ajuizamento de demandas contra si preveja um procedimento de 

instauração de arbitragem de tal forma oneroso que a contraparte se veja desestimulada a 

perseguir seus direitos. Isto pode ocorrer, por exemplo, com a inserção de condicionantes 

 
340Tradução livre: PAULSSON, Jan; RAWDING, Nigel. The Freshfields Guide to Arbitration Clauses 

in International Contracts. 3. ed. Kluwer Law International: Kluwer Law International, 2010. p. 59: “The 

key elements to include in such a clause are those governing the procedure to be followed, at least until the 

arbitral tribunal is established, including how the arbitration is to be commenced, the procedure for 

appointing the arbitrators, a timetable for an initial exchange of pleadings (at least sufficient to enable the 

parties and the arbitrators to understand the parameters of the dispute) and the finality (e.g. non-

appealability) of the award”. 
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de validade para a instauração da arbitragem, tal como a necessidade de comunicar, por 

escrito, via correio, a intenção de instaurar o procedimento. 

De outra forma, o mesmo Repeat Player pode prever um procedimento no qual 

tenha ciência de todas as teses, pedidos, argumentos e provas que a contraparte poderá 

apresentar antes mesmo de constituído o tribunal arbitral, adiantando, portanto, o 

conteúdo do que virá a ser apresentado ao longo da arbitragem. Nestes casos, basta que a 

cláusula compromissória preveja que a parte que pretender instaurar a arbitragem deve 

comunicar, por escrito, sua intenção de instaurar o procedimento arbitral, detalhando 

todos os pedidos, alegações, argumentos e provas para a contraparte, sob pena de 

ineficiência da comunicação.  

O mesmo litigante que pretende evitar o ajuizamento de demandas contra si pode 

também impor uma cláusula compromissória que preveja que a parte que instaura a 

arbitragem deve arcar, de antemão, com todos os custos relacionados à instauração do 

procedimento até que a decisão final seja proferida, sob pena de não ser considerada 

instaurada a arbitragem. 

Por outro lado, um Repeat Player que queira facilitar o ajuizamento de demandas 

contra One-Shotters pode prever procedimentos no sentido contrário, simplificando os 

requisitos para que uma arbitragem seja considerada instaurada. Ainda a título 

exemplificativo, podemos pensar numa cláusula compromissória ad hoc que determina o 

mero envio de notificação por e-mail informando o intuito de instaurar a arbitragem, 

dispensando-se a apresentação dos argumentos, teses e provas.  

Todas essas hipóteses são meramente ilustrativas e exemplificativas e dependem, 

em grande parte, da capacidade do litigante com maior experiência e capacidade técnica 

e financeira de prever qual será seu interesse (ajuizar demandas ou prevenir o seu 

ajuizamento). Contudo, não é desarrazoado considerar que o Repeat Player, que conta 

com ampla experiência na sua área de atuação e que está assistido por bons advogados, 

tenha capacidade de antecipar quais serão seus interesses e, com isso, redigir e estabelecer 

um procedimento que favoreça seus interesses. 

A possibilidade de que a arbitragem seja instituída e conduzida por um tribunal 

ad hoc, no nosso entender, amplia o espaço de atuação para que o litigante repetitivo se 

torne um verdadeiro Repeat Player, no sentido de se beneficiar do Fenômeno Repeat 
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Player. Em razão das características do Repeat Player enquanto parte e de sua capacidade 

e predisposição a contratar advogados mais especializados e técnicos, é possível que o 

Repeat Player obtenha vantagens sobre o One-Shotter em razão da sua capacidade de 

estruturar a transação em seu benefício.  

Por esta razão, consideramos que, pelo menos no que diz respeito à opção pela 

arbitragem ad hoc, cria-se um espaço para que se manifesta o Efeito Repeat Player. 

 

4.4.1.2. Arbitragem institucional e a escolha da instituição arbitral 

 

Passamos então à análise da escolha do modelo de procedimento arbitral sob uma 

perspectiva das arbitragens institucionais. Adiantamos que a escolha pela arbitragem 

institucional também pode ser viabilizada pelo Repeat Player com intuito de perpetuar o 

Fenômeno Repeat Player.  

Como já tratado anteriormente, as partes podem optar por terem sua arbitragem 

administrada por um corpo institucional especializado que usualmente conta com um 

conjunto de regras aplicáveis aos procedimentos que administra, buscando dar maior 

segurança e previsibilidade aos expedientes procedimentais. 

Já tratamos anteriormente que a função das instituições arbitrais é, 

primordialmente, auxiliar a instauração e condução do procedimento arbitral, exercendo 

papel fundamental na garantia do devido processo. Por estas razões, as instituições 

arbitrais contam com regulamentos de arbitragem que regulam questões procedimentais, 

principalmente buscando viabilizar a constituição do tribunal arbitral, isto é, a nomeação 

dos árbitros que assumirão o encargo de direcionar e orientar o procedimento proferindo, 

ao final, a decisão 

A opção por uma arbitragem institucional também nos parece abrir grande 

margem para que o litigante habitual e experiente reproduza o Fenômeno Repeat Player, 

impondo, no momento da contratação, a opção por uma instituição arbitral específica que 

considere benéfica aos seus interesses.341  

 
341 Não trataremos, neste tópico, da possível captura das instituições arbitrais pelos Repeat Players. Este 

tema já foi objeto de capítulo específico. Nosso objetivo, neste ponto, é apenas demonstrar que a 

possibilidade de escolher uma instituição arbitral em detrimento de outra também pode contribuir para a 
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Essa opção por ter um procedimento arbitral administrado por uma instituição 

arbitral pode impactar a manifestação do Fenômeno Repeat Player de várias formas. 

Podemos assumir, assim como o fizemos em outros capítulos deste trabalho, que a opção 

exercida pelo Repeat Player pode ter um efeito não pensado na propagação do Fenômeno 

Repeat Player, ou seja, é possível que o Repeat Player escolha ter seu procedimento 

administrado por uma instituição arbitral sem levar em consideração o impacto dessa 

escolha na atuação da contraparte One-Shotter, contudo, essa escolha pode afetar a 

atuação do One-Shotter de forma negativa. De outro modo, também é possível que a 

escolha da instituição arbitral seja feita pelo Repeat Player com o objetivo de ativamente 

aumentar as vantagens decorrentes das diferenças entre as características dos litigantes. 

Não analisaremos, neste ponto, o comportamento da instituição arbitral enquanto 

agente do mercado, na medida em que já dedicamos uma seção deste trabalho 

exclusivamente para isso. Nosso objetivo, nesta parte, é ilustrar as implicações da escolha 

de uma instituição arbitral em detrimento de outra. Assim, analisaremos como a escolha 

por uma determinada instituição arbitral pode afetar a atuação do One-Shotter em razão 

das implicações que tal escolha traz para o procedimento.  

Para cumprir com este nosso propósito, analisaremos quatro implicações que são 

decorrentes da escolha de determinada instituição arbitral: (i) o corpo de regras aplicável 

ao procedimento; (ii) as custas e despesas relacionados à prestação do serviço; (iii) os 

relacionamentos informais e (iv) local da instituição arbitral. 

No que diz respeito ao primeiro ponto, forçoso reconhecer que as instituições 

arbitrais normalmente contam com regulamentos de arbitragem próprios e específicos, 

ainda que haja uma convergência de tópicos que costumam ser tratados pelos 

regulamentos de arbitragem.342 

Quando a instituição arbitral é incluída na equação, podemos considerar que mais 

um dos quatro elementos identificados por Marc Galanter passa a integrar a balança que 

influencia a atuação do Repeat Player: as regras e sua inerente complexidade. 

 
propagação do Fenômeno Repeat Player, independentemente da resposta que determinada instituição dê 

aos incentivos econômicos trazidos pelo Repeat Player. 
342PAULSSON, Jan; RAWDING, Nigel. The Freshfields Guide to Arbitration Clauses in International 

Contracts. 3. ed. Kluwer Law International: Kluwer Law International, 2010. p. 61: “Many of the major 

institutional rules (as well as non-institutional rules) have been recently updated or are in the process of 

being revised. Although each is considering specific issues, a number of themes have emerged”. 
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Vale lembrar que Marc Galanter considerou o corpo normativo complexo e 

técnico como sendo um dos elementos que dificulta a atuação equilibrada dos One-

Shotter perante os Repeat Players. É precisamente o que consideramos que ocorre quando 

se insere na equação um regulamento de arbitragem técnico e específico elaborado por 

instituições arbitrais que contam com corpos administrativos próprios.  

Ainda que os regulamentos busquem garantir a funcionalidade do procedimento 

arbitral, não podemos negar que se trata de normas com dezenas de artigos e subitens, 

que variam de instituição para instituição, acrescendo complexidade ao procedimento. A 

título ilustrativo, tomaremos por base algumas das instituições arbitrais mais utilizadas 

na prática nacional, conforme levantado pelo Anuário da Arbitragem no Brasil, elaborado 

pelo Centro de Estudos das Sociedades de Advogados (CESA) no ano de 2017. 

Na tentativa de demonstrar a complexidade dos regulamentos de arbitragem, 

analisaremos as cinco instituições arbitrais mais utilizadas, sendo estas, o Centro de 

Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), a Corte 

Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional (CCI), a Câmara de 

Mediação e Arbitragem da CIESP/FIESP (CMA CISP/FIESP), a Câmara de Mediação e 

Arbitragem Empresarial (CAMARB) e o Conselho Arbitral do Estado de São Paulo 

(CAESP). 

O CAM-CCBC prevê um regulamento de arbitragem que conta com quinze 

artigos, uma tabela de custas com mais dez artigos, um código de ética para árbitros 

dividido em seis itens e mais quarenta e duas resoluções administrativas (nem todas em 

vigor). 

A CCI apresenta um regulamento de arbitragem com quarenta e um artigos, com 

mais cinco apêndices que regulam questões tais como estatuto interno da corte de 

arbitragem, regulamento interno da corte de arbitragem, custas e honorários, técnicas para 

condução do procedimento e regras sobre árbitros de emergência. 

Já a CMA CIESP/FIESP traz um regulamento com vinte artigos, uma tabela de 

custas com seis artigos, um código de ética com oito artigos e ainda oito resoluções 

administrativas específicas. 

A CAMARB traz um regulamento de arbitragem composto por treze artigos, um 

regulamento de arbitragem expedita com dez artigos, um regulamento de arbitragem 
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trabalhista com nove artigos e quinze resoluções administrativas, além de uma tabela de 

custas. Por fim, o CAESP conta com um regulamento de oitenta e oito artigos, mais uma 

tabela de custas com três tópicos. 

Não nos cumpre analisar pormenorizadamente cada um dos regulamentos e suas 

disposições. Importa-nos apenas considerar que os exemplos ilustram a tecnicidade e 

complexidade dos regulamentos de arbitragem disponibilizados pelas instituições 

arbitrais.  

É possível inferirmos que partes habituadas ao meio da arbitragem, representadas 

por advogados especializados e experientes no meio, tenham mais condições de operarem 

o procedimento arbitral a seu favor, escolhendo e indicando instituições e regulamentos 

de arbitragem com os quais tenham familiaridade e que considerem que abarcam melhor 

os seus interesses. Por outro lado, a imperícia e a inexperiência do One-Shotter e de seus 

representantes com o manejo das regras procedimentais das instituições arbitrais pode 

dificultar o pleno exercício de suas prerrogativas processuais. 

Apenas a título exemplificativo trazemos uma singela comparação entre os 

regulamentos do CAM-CCBC e da CCI no que diz respeito à instauração do 

procedimento arbitral. 

Para o CAM-CCBC, a instauração da arbitragem deverá obedecer ao rito previsto 

nos seus artigos. 4.1 e 4.2, os quais determinam que a parte notifique o CAM-CCBC, na 

pessoa de seu presidente, mediante protocolo ou carta registrada, em vias suficientes para 

que todas as partes, árbitros e secretaria recebam cada qual uma cópia do pedido de 

instauração, contendo (i) documentação que contenha a convenção de arbitragem, (ii) 

procuração para eventuais advogados, (iii) indicação resumida da matéria objeto do 

procedimento, (iv) valor estimado da controvérsia, (v) nome e qualificação das partes, 

(vi) indicação da sede, idioma, lei ou normas aplicáveis à arbitragem e (vii) comprovante 

de recolhimento da taxa de registro. 

No âmbito da CCI, a parte deverá observar o quanto disposto no artigo 4, o qual 

prevê que a parte deve apresentar seu requerimento em qualquer um dos escritórios da 

Secretaria da CCI e o requerimento deverá conter (i) nome e qualificação das partes, (ii) 

descrição da natureza e circunstâncias do litígio e os fundamentos sob os quais a demanda 

é formulada, (iii) especificação dos pedidos, incluindo os valores, (iv) contratos 
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relevantes e em especial a convenção de arbitragem, (v) todas especificações relevantes 

e quaisquer observações quanto ao número de árbitros e o método de escolha destes e (vi) 

todas as especificações relevantes e quaisquer observações quanto à sede da arbitragem, 

às regras aplicáveis e ao idioma. Todos esses documentos deverão ser apresentados em 

tantas cópias quanto sejam exigidas, para que todas as partes, todos os árbitros e a 

secretaria da CCI recebam cada qual uma via. Na mesma oportunidade a parte deverá 

ainda comprovar o pagamento da taxa de registro. 

As diferenças, ainda que não sejam abissais, são substanciais. Enquanto para o 

CAM-CCBC não é necessário adiantar os fundamentos dos pedidos no momento de 

apresentação do pedido de instauração (sendo necessário apenas uma síntese do que será 

eventualmente apresentado), para a CCI é necessário que a parte apresente uma 

manifestação mais completa, na qual se inclui uma especificação dos pedidos e seus 

valores.  

Vale ainda notar que ambos os procedimentos são diametralmente opostos ao que 

ocorre perante o Poder Judiciário, onde, já na petição inicial, deve o autor apresentar todos 

os pedidos e seus fundamentos (art. 319, III e IV, CPC). A diferença entre regulamentos, 

e mesmo entre os regulamentos e a disciplina do Código de Processo Civil, podem fazer 

com que o One-Shotter opere, de forma equivocada, as regras procedimentais aplicáveis 

em cada procedimento. 

A escolha por ter uma arbitragem administrada por uma instituição arbitral pode 

assim contribuir para a manifestação do Fenômeno Repeat Player, ainda que de maneira 

passiva e inconsciente, em razão da complexidade dos procedimentos arbitrais 

institucionais. 

Passamos então à análise da segunda implicação decorrente da escolha da 

instituição arbitral, os custos e despesas procedimentais. Uma das principais 

características das instituições arbitrais é seu caráter privado. A prestação do serviço (i.e. 

administração do procedimento arbitral) é feita tendo em contrapartida uma remuneração 

paga à instituição. Não só isso, mas as instituições arbitrais também são responsáveis por 

determinarem os honorários que serão pagos aos próprios árbitros.  
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A escolha da instituição terá grande impacto nos custos relacionados ao 

procedimento, pois cada instituição arbitral estabelece uma metodologia própria para 

estabelecer os custos envolvidos em cada procedimento.  

A título exemplificativo, consultamos a calculadora de custas do CAM-CCBC e 

da CMA-CIESP para determinar quais os valores que deverão ser pagos pelas partes no 

hipotético cenário de uma disputa envolvendo R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a 

ser resolvida por um tribunal de três árbitros.  

No caso do CAM-CCBC, o valor a ser despendido pela parte requerente é de R$ 

174.625,00. Já na CMA-CIESP o valor a ser pago pela parte requerente é de R$ 

80.000,00, ou seja, menos da metade do valor cobrado pelo CAM-CCBC343. A 

comparação realizada exemplifica a importância da escolha da instituição arbitral em 

razão das implicações econômicas.  

É fácil perceber que a escolha por uma determinada instituição arbitral em 

detrimento de outra pode dificultar a atuação do One-Shotter. A depender da instituição 

escolhida, as custas e honorários cobrados poderão ser um verdadeiro gatekeeper de 

demandas de One-Shotters. A escolha da instituição arbitral pode impactar sobremaneira 

o direito de a parte economicamente mais fraca buscar a satisfação de seus direitos.  

A questão das custas processuais é especialmente sensível, ainda mais se 

considerarmos que a grande maioria das instituições arbitrais se recusa a administrar 

procedimentos arbitrais sem que sejam pagas as custas e taxas previstas em seus 

regulamentos. O ponto é extremamente relevante se considerarmos o cenário no qual o 

One-Shotter tenha pretensões a serem apresentadas contra o Repeat Player. A maioria 

dos regulamentos não aceita a instauração de procedimentos arbitrais sem que seja paga 

a taxa de registro. Como aponta Pedro Silveira Campos Soares  

[a] solução prevista nos regulamentos de arbitragem demonstra que, em regra, 

o processamento de uma arbitragem deve ser precedido do depósito das 

despesas que lhe são inerentes, inexistindo hipótese de abono para a parte que 

se encontrar impedida de arcar com tais custos. Segundo essa lógica, portanto, 

o recolhimento antecipado das despesas deve ser considerado pelo signatário 

da convenção de arbitragem, que assume, nesse caso, o risco de eventual 

dificuldade financeira no momento da instauração de um procedimento 

arbitral.344 

 
343 Consulta realizada em 25.09.2020. 
344SOARES, Pedro Silveira de Campos. Recolhimento antecipada das despesas da arbitragem. Revista 

Brasileira de Arbitragem, v. 16, n. 61, 2019. p. 96. 
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É o caso, por exemplo, do CAM-CCBC, que prevê nos artigos 4.2 e 12.5 que a 

parte requerente deverá recolher o valor da taxa de registro no momento da instauração 

da arbitragem. De maneira similar, o artigo 4.4.(b) da CCI determina que junto com o 

pedido de instauração seja efetuado o pagamento da taxa de registro345. O item 1.1 da 

Tabela de Custas e Honorários dos Árbitros da CMA-CIESP também dispõe que a parte 

requerente deverá efetuar o pagamento da taxa de registro para que seja iniciado o 

procedimento arbitral346. Por fim, a o artigo 3.2 do Regulamento de Arbitragem da 

CAMARB também prevê que, juntamente ao pedido de instauração, deverá ser paga uma 

taxa de registro.347 

Mais ainda, normalmente, não será dado andamento ao procedimento sem que as 

partes adiantem pelo menos parte das custas processuais. É o que prevê, por exemplo, o 

artigo 12.6 do regulamento do CAM-CCBC. No mesmo sentido, o artigo 2.4 da tabela de 

custas da CMA-CIESP prevê que as partes deverão recolher os valores relativos à taxa de 

administração no prazo de quinze dias contados da notificação de instauração do 

procedimento arbitral. O mesmo vale para os honorários do tribunal arbitral, conforme 

disposto no item 3.3 da mesma tabela, sendo que, caso não sejam recolhidos os valores 

no prazo determinado, o procedimento será suspenso e posteriormente extinto nos termos 

do artigo 6.5 da tabela348. De maneira similar, o artigo 11.3 do regulamento de arbitragem 

da CAMARB prevê que, antes da assinatura do termo de arbitragem, as partes serão 

intimadas a recolher a taxa de administração e os honorários do tribunal arbitral.349 

 
345 Junto com o Requerimento, o requerente deverá: (b) efetuar o pagamento da taxa de registro fixada no 

Apêndice III (“Custas e honorários da arbitragem”), em vigor na data em que o Requerimento for 

apresentado. 
346 1.1. A Taxa de Registro será devida e recolhida pelo Requerente na data em que for solicitada a 

instauração do procedimento arbitral, na quantia de 1% (um por cento) do valor envolvido no conflito, 

observando o seguinte critério: a) O valor mínimo será R$ 3.000,00 (três mil reais); b) O valor máximo será 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
347 3.2 Ao solicitar a instituição do procedimento arbitral, o requerente deverá efetuar o depósito, não 

reembolsável, da Taxa de Registro para custear as despesas iniciais até a celebração do Termo de 

Arbitragem. 
348 6.5. Caso não haja recolhimento na data estipulada para pagamento, o Secretário-geral da Câmara, após 

consulta ao Presidente da Câmara e/ou Tribunal Arbitral, poderá suspender o procedimento por até 2 (dois) 

meses. Esgotado este prazo sem o recolhimento, o procedimento poderá ser extinto, a critério do Presidente 

da Câmara e/ou do Tribunal Arbitral. 
349 11.3 Após o decurso do prazo para manifestação do requerido sobre a solicitação de instituição da 

arbitragem e anteriormente à audiência para assinatura do Termo de Arbitragem, as partes serão intimadas 

pela Secretaria para recolher a Taxa de Administração e os honorários de árbitro, fixados com base no valor 

estimado da demanda apresentado pelas partes, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada polo 

processual. 
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Portanto, para que uma parte instaure uma arbitragem e para que seja dado 

prosseguimento ao procedimento, é necessário que haja o desembolso de quantias 

expressivas logo no início do procedimento.  

Mas não é apenas isto, caso o One-Shotter seja a parte requerente, e o Repeat 

Player se recuse a arcar com a sua quota parte dos custos e honorários, caberá ao 

requerente (no caso, One-Shotter) complementar a parcela faltante, isto é, adiantar, 

integralmente, o valor necessário para que seja dado andamento ao procedimento arbitral. 

Leia-se, por exemplo, o artigo 12.10 do regulamento de arbitragem do CAM-

CCBC: “Na hipótese do não pagamento das Taxas de Administração, honorários de 

árbitro e peritos ou quaisquer despesas da arbitragem, será facultado a uma das partes 

efetuar o pagamento por conta da outra, em prazo a ser fixado pela Secretaria do CAM-

CCBC”. Caso este pagamento não seja efetuado, a consequência é a suspensão do 

procedimento pelo prazo de trinta dias e, posteriormente, a extinção do procedimento, 

conforme disposição constante nos artigos 12.10.2 e 12.11. A mesma dinâmica é 

estabelecida nos artigos. 11.4 a 11.6 do regulamento de arbitragem da CAMARB350, nos 

artigos 6.3 e 6.4 da Tabela de Custas e Honorários dos Árbitros da CMA-CIESP.351 

Em outros termos, caso o One-Shotter requerente não tenha condição financeira 

de arcar com a integralidade das custas da arbitragem, o procedimento arbitral 

dificilmente seguirá e a prestação jurisdicional restará prejudicada. 

Por outro lado, caso o One-Shotter não seja a parte requerente, mas sim a parte 

requerida, ainda que seu direito de defesa não seja prejudicado no caso de não arcar com 

sua quota parte das custas (uma vez que não se tem conhecimento de nenhum regulamento 

 
350 11.4 No caso do não pagamento, por qualquer das partes, da taxa de administração, dos honorários de 

árbitros, demais despesas ou adiantamentos solicitados pela Secretaria, no tempo e nos valores estipulados, 

poderá a outra parte adiantar o respectivo valor de modo a permitir a realização da arbitragem, procedendo-

se ao acerto das contas ao final do procedimento, conforme decidido na sentença arbitral. 11.5 Na hipótese 

do item precedente, poderá uma das partes, a seu critério, recolher integralmente apenas as custas relativas 

aos seus pleitos, ficando, nesse caso, excluídos do procedimento arbitral os pleitos formulados pela outra 

parte, sem prejuízo de serem deduzidos em nova solicitação de arbitragem. 11.6 Caso não haja o 

adiantamento integral da taxa de administração, dos honorários dos árbitros, bem como do adiantamento 

de despesas, no prazo estipulado, a arbitragem será suspensa, podendo ser retomada após a efetivação do 

referido pagamento. Caso a suspensão dure mais de 90 (noventa) dias, a arbitragem será encerrada. 
351 6.3. Se uma das partes deixar de recolher a quantia que lhe couber, de acordo com o disposto neste 

Anexo I e/ou convenção das partes, poderá a outra parte fazê-lo para impedir a suspensão ou extinção do 

procedimento arbitral. 

6.4. Quando o pagamento for realizado pela outra parte, o Secretário-geral da Câmara informará às partes 

e ao Tribunal Arbitral para que não analise os pleitos da parte inadimplente, se existentes 
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que impeça a parte inadimplente de apresentar defesa quanto aos pedidos formulados 

contra si), grande parte dos regulamentos inviabilizará a possibilidade de apresentação de 

pedidos reconvencionais.  

Os regulamentos de arbitragem usualmente contam com disposições que preveem 

que caso uma parte não arque com a sua quota parte das custas, será facultado a outra 

parte complementar as custas faltantes para impedir a suspensão do procedimento, 

contudo, o tribunal arbitral deverá desconsiderar os pleitos formulados pela parte 

inadimplente. 

É o que prevê o artigo 12.10.1 do regulamento do CAM-CCBC352, 6.4 da tabela 

de custas da CMA-CIESP353, artigo 3 do apêndice III do regulamento de arbitragem da 

CCI354 e artigo 11.5 do regulamento de arbitragem da CAMARB355. 

Por fim, notamos também que não existe uma regra acerca do parcelamento ou da 

redução das custas e honorários. Deferir um pedido de parcelamento ou redução das 

custas procedimentais é prerrogativa das instituições de arbitragem, sendo que algumas 

câmaras são mais propensas a essas técnicas do que outras. 

Por estas razões, a escolha por determinadas instituições arbitrais tem um enorme 

efeito na capacidade da parte de apresentar e perseguir suas pretensões. Como são as 

instituições arbitrais que determinam os valores a serem pagos, ou ao menos definem a 

metodologia para que se determine o valor das custas e honorários, também não é difícil 

imaginar que a escolha de determinada instituição arbitral pelo Repeat Player possa afetar 

a atuação do One-Shotter.  

Com essas duas considerações, demonstramos que a escolha da instituição arbitral 

pode trazer efeitos passivos no que diz respeito às custas do procedimento, isto é, não 

 
35212.10.1. Caso o pagamento seja efetuado pela outra parte, a Secretaria do CAM-CCBC dará ciência às 

partes e ao Tribunal Arbitral, hipótese em que este considerará retirados os pleitos da parte inadimplente, 

se existentes. 
3536.4. Quando o pagamento for realizado pela outra parte, o Secretário-geral da Câmara informará às partes 

e ao Tribunal Arbitral para que não analise os pleitos da parte inadimplente, se existentes. 
354 Art. 3. Em geral, o tribunal arbitral deverá, de acordo com o artigo 37(6) do Regulamento, apreciar 

apenas os pedidos principais ou reconvencionais relativamente aos quais tenha sido integralmente paga a 

provisão. 
35511.5 Na hipótese do item precedente, poderá uma das partes, a seu critério, recolher integralmente apenas 

as custas relativas aos seus pleitos, ficando, nesse caso, excluídos do procedimento arbitral os pleitos 

formulados pela outra parte, sem prejuízo de serem deduzidos em nova solicitação de arbitragem. 
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necessariamente pretendidos pelo Repeat Player, mas que podem afetar a capacidade do 

One-Shotter de atuar de forma efetiva na arbitragem.  

A terceira implicação da escolha da instituição arbitral diz respeito à familiaridade 

que o Repeat Player, e presumivelmente seus advogados, tem com os agentes da 

instituição.  

Podemos inferir que os Repeat Players desenvolvem com os representantes das 

instituições arbitrais os relacionamentos informais que Marc Galanter considerou como 

sendo uma das vantagens que a sua participação frequente lhes confere. É dedutível, 

portanto, que os Repeat Players desenvolvam com os agentes das instituições arbitrais 

relacionamentos informais. 

 Como já tratamos anteriormente, não necessariamente o relacionamento informal 

deve ser considerado como um relacionamento a ser desestimulado. O ambiente da 

arbitragem é, por oposição ao ambiente judicial, menos engessado, menos burocrático e 

consideravelmente mais informal. As informações, portanto, são mais fluídas e os 

procedimentos para notificação e comunicação podem e devem ser facilitados.  

O típico procedimento judicial, no qual se faz necessária a publicação dos atos, 

não necessariamente ocorrerá na arbitragem. Não é incomum que comunicações sejam 

trocadas por e-mail e mesmo por conferências telefônicas ou via videoconferência.  

Essa flexibilidade permite concluir que os relacionamentos entre os agentes, isto 

é, os próprios representantes das instituições arbitrais, as partes e os árbitros sejam mais 

informais. Se no ambiente institucional das cortes norte-americanas, Marc Galanter 

identificou que os Repeat Players desenvolvem relacionamentos informais, é ainda mais 

provável que tais relacionamentos sejam também desenvolvidos no ambiente mais 

descontraído da arbitragem. 

Como já dito, a utilização destes relacionamentos pode não ser necessariamente 

feita com intuito de lesar o One-Shotter. Mas consideramos que a escolha por uma 

instituição arbitral com a qual o Repeat Player tenha mais familiaridade lhe dá mais 

conforto para buscar os benefícios desses relacionamentos informais. 

Por exemplo, é plausível que um litigante repetitivo, representado por um 

advogado que tenha outros casos administrados pela instituição arbitral, se sinta 
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confortável para se comunicar com os secretários administrativos da referida instituição 

para, por exemplo, ter ciência do andamento do processo. Ou, por outro lado, nada impede 

que o advogado do Repeat Player, que já tenha abertura com a instituição arbitral, 

comunique-se com os secretários e informe, por exemplo, sua indisponibilidade para o 

agendamento de audiência em determinadas datas. 

A questão neste ponto, não é tanto relativa à informalidade com a qual o Repeat 

Player se comunica com a instituição e seus agentes, mas é relativa ao fato de que o One-

Shotter, muito provavelmente, não se aproveitará desta mesma informalidade, ainda que 

ela seja usual e estimulada. A sua falta de proximidade com a instituição pode minar 

qualquer forma de contato menos engessado entre o One-Shotter e os agentes da 

instituição. 

Desta forma, parece-nos que a escolha de uma determinada instituição arbitral em 

detrimento de outra pode também contribuir para a manifestação do Fenômeno Repeat 

Player na medida em que o Repeat Player escolha uma instituição arbitral com a qual 

esteja mais acostumado a interagir, permitindo-lhe, especificamente, comunicar-se de 

maneira mais efetiva com os agentes da instituição do que o One-Shotter. 

Por fim, a última implicação decorrente da escolha da instituição arbitral que 

também pode afetar a participação do One-Shotter está relacionado ao local da instituição. 

A grande maioria das instituições arbitrais trabalha com procedimentos físicos356 

– um verdadeiro atraso se comparado ao próprio processo eletrônico do Poder Judiciário 

 
356 Por exemplo, o art. 4.1 do Regulamento de Arbitragem da CCBC determina que sejam enviadas cópias 

suficientes do pedido de instauração para que todas as partes, árbitros e secretaria do CAM-CCBC recebam 

uma versão física do protocolo: “4.1. A parte que desejar instituir arbitragem notificará o CAM-CCBC, na 

pessoa de seu Presidente, mediante protocolo ou carta registrada, em vias suficientes para que todas as 

partes, árbitros e a Secretaria do CAM-CCBC recebam uma cópia, contendo: (a) documento que contenha 

a convenção de arbitragem, prevendo a competência do CAM-CCBC para administrar o procedimento; 

(b) procuração de eventuais patronos com poderes bastantes; (c) indicação resumida da matéria que será 

objeto da arbitragem; (d) valor estimado da controvérsia; (e) nome e qualificação completa das partes 

envolvidas na arbitragem; e (f) indicação da sede, idioma, lei ou normas jurídicas aplicáveis à arbitragem 

nos termos do contrato.” 

O art. 2.1 do Regulamento de Arbitragem da CAMARB traz disposição similar: “2.1 Antes de firmado o 

Termo de Arbitragem, todas as peças processuais e documentos apresentados pelas partes devem ser 

entregues à Secretaria da CAMARB, em qualquer de seus escritórios, em uma via eletrônica e em vias 

físicas em número suficiente para formar os autos do processo arbitral e para serem encaminhadas aos 

árbitros e às demais partes.”. 

O art. 9.3 do Regulamento de Arbitragem da CMA-CIESP também dispõe que “9.3. Todo documento 

endereçado ao Tribunal Arbitral será recebido mediante registro na Secretaria da Câmara, em número de 

vias equivalentes ao de árbitros, de partes e um exemplar para arquivo na Secretaria da Câmara. Não serão 

aceitos documentos apresentados em número de vias insuficientes.” 
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– o que faz com que, ao menos até que os árbitros decidam de outra forma, as partes 

tenham que providenciar o envio de vias físicas de todas as manifestações, petições e 

documentos que pretendem juntar. Não só, mas o envio de todas as vias físicas deverá ser 

feito em número suficiente para que os árbitros, a contraparte e a secretaria da instituição 

tenham, cada qual, uma via (o que usualmente resulta em seis cópias). Além disso, em 

razão da estrutura física das instituições, presume-se que os expedientes, tais como 

reuniões e audiências, sejam todos realizados na sede do órgão, a não ser que 

diversamente decidido pelo tribunal arbitral ou acordado entre as partes. 

A escolha de determinada instituição arbitral pode, desta forma, ensejar o 

dispêndio de custos excessivos para as partes a depender de onde estejam localizadas e, 

como já amplamente tratado, os One-Shotters são, usualmente, mais sensíveis às questões 

de cunho econômico do que os Repeat Players. 

Nesse sentido, vale pensar, por exemplo, em um One-Shotter que esteja sediado 

em uma cidade distante da sede da instituição arbitral escolhida pelo Repeat Player. 

Apenas para que sejam cumpridos os prazos, já se espera da parte que arque com os custos 

referentes ao envio de toda a documentação até a sede física da instituição, encarecendo 

significativamente o procedimento.  

Agravando ainda mais a situação, caso sejam estabelecidos procedimentos que 

requeiram a presença física da parte e de seus advogados nas premissas da instituição, 

esta parte One-Shotter deverá arcar com tantas outras despesas e custos de deslocamento, 

hospedagem etc. A questão é ainda mais severa se considerarmos a possibilidade de se 

indicar uma instituição arbitral sediada em outro país.  

Evidentemente que os custos envolvidos com o deslocamento e mesmo com o 

envio de correspondências e notificações pode dificultar, ou mesmo tornar inviável, a 

participação efetiva do One-Shotter.  

Tomadas em consideração essas quatro implicações atinentes à escolha de 

determinada instituição arbitral, concluímos que a indicação de uma instituição em 

detrimento de outra pode ter efeitos significativos na participação do One-Shotter no 

procedimento arbitral. Mesmo que de forma não intencional, isto é, sem querer 

ativamente buscar vantagens em detrimento da atuação do One-Shotter, é possível que o 

Repeat Player escolha instituições que, ao seu ver são mais adequadas para a 
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administração de seus procedimentos, mas que, ao final, podem trazer implicações 

negativas para a atuação do One-Shotter.  

Também não podemos deixar de notar que todas essas implicações podem ainda 

ser consideradas pelo Repeat Player no momento de escolha da instituição arbitral 

justamente para impedir, ou dificultar, a atuação dos One-Shotters.  

Independentemente do motivo subjacente que direcione a escolha de determinada 

instituição arbitral em detrimento de outra, fato é que tal escolha pode impactar 

sobremaneira a atuação do One-Shotter, contribuindo para a propagação do Fenômeno 

Repeat Player. 

 

4.4.2. A língua do procedimento arbitral 

 

Arbitragem é um processo no qual impera a flexibilidade e a autonomia da 

vontade das partes. Tal liberdade também se verifica no que diz respeito à língua do 

procedimento. Diferentemente do que ocorre no processo civil, onde todos os atos e 

termos devem ser conduzidos em português357, no âmbito da arbitragem essa restrição 

não se observa. 

Carlos Alberto Carmona expõe que a nossa lei de arbitragem não prevê a 

obrigatoriedade da utilização do idioma português, de tal sorte que as partes podem 

estipular que uma arbitragem realizada no Brasil se desenvolva em idioma estrangeiro ou 

mesmo seja conduzida em mais de um idioma358. Eduardo Parente aponta que é 

perfeitamente factível que um processo arbitral seja conduzido em outro idioma359, de tal 

 
357 Código de Processo Civil, art. 192. “Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua 

portuguesa” 
358 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. p. 218: “A relação do art. 11 não esgota as possibilidades do conteúdo facultativo do 

compromisso arbitral, de tal sorte que muitas outras decisões podem ser levadas a cabo pelas partes nesta 

sede (e a observação vale, neste particular, também para a cláusula compromissória). Entre os elementos 

facultativos que o legislador não mencionou está um, digno de nota: trata-se do idioma que deverá ser 

utilizado pelo árbitro ou pelo tribunal arbitral”. 
359 PARENTE, Eduardo de Albuquerque. Processo Arbitral e Sistema. São Paulo: Atlas, 2012. (Coleção 

Atlas de Arbitragem). p. 109: “Em termos práticos, não vemos problema nenhum que um processo arbitral 

no País conte com árbitro estrangeiro e seja parcial ou inteiramente feito em língua estrangeira, desde que 

as partes concordem. É, inclusive, até comum que os árbitros falem português, mas que os documentos em 

língua estrangeira não sejam traduzidos, justamente para primeiro reduzir o custo do processo e, segundo, 

para que eles tirem suas próprias conclusões do texto original, dispensando traduções, a não ser em ocasiões 
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forma que se possibilite a participação de profissionais estrangeiros ou mesmo 

minimizem-se, por exemplo, custos de traduções desnecessárias quando os árbitros já são 

versados no idioma das manifestações, comunicações e documentos produzidos.  

Essa liberdade, conferida às partes da arbitragem e que não se verifica no âmbito 

do processo civil, é decorrente do fato de que na arbitragem não há a mesma preocupação 

que se verifica no processo estatal de garantir o acesso do público aos atos processuais. 

Como visto, o instituto da arbitragem não tem a mesma preocupação política que o 

processo estatal, pelo contrário, a preocupação dos agentes é eminentemente voltada à 

resolução daquela disputa específica para aquelas únicas partes, razão pela qual, é 

possível que, por acordo de vontade entre estas, sejam adotados idiomas diversos.  

O tema pode parecer ser mais afeito às arbitragens internacionais360, onde, via de 

regra, encontram-se partes provenientes de países diferentes, que tem como idioma oficial 

uma língua desconhecida pela contraparte ou mesmo pouco difundida e conhecida 

internacionalmente. Contudo, a utilização de procedimentos conduzidos em língua 

estrangeira tem se tornado cada vez mais usual inclusive na prática da arbitragem 

doméstica. 

Carlos Alberto Carmona discorre em seu artigo “a língua no processo estatal e no 

processo arbitral: um diálogo com Vincenzo Vigoriti” que tem se tornado um fenômeno 

cada vez mais comum a realização de arbitragens em inglês, ainda que envolvendo partes 

brasileiras, com advogados brasileiros, árbitros brasileiros e, sobretudo, aplicando a 

legislação nacional. O fenômeno, como explica o doutrinador, decorre de uma 

necessidade que diversas empresas têm em se reportar para suas matrizes estrangeiras. 

Leia-se: 

[t]enho vivenciado uma situação peculiar que convém relatar e analisar: partes 

brasileiras submetem à arbitragem, no Brasil, uma causa sem qualquer conexão 

com elementos estrangeiros (exceto o fato de que uma delas tem controle de 

companhia estrangeira). Escolhem, na cláusula compromissória, o idioma 

inglês, mas determinam a aplicação da lei brasileira (até porque não haveria 

 
em que isso se fizer necessário. Tudo isso é geralmente fixado no termo de arbitragem, quando não disposto 

em regulamento”. 
360  IZQUIERDO, Javier J.; ORBIS, Beatriz. Determining the language in international arbitration. Spain 

Arbitration Review, v. 2020, n. 37, p. 99-107, 2020. p. 99: “It is quite common for international arbitration 

to involve parties, arbitrators, lawyers and third parties –such as witnesses and experts– of different 

nationalities, who usually speak different languages or do not have the same level of proficiency in the 

same language. For that reason, one of the most important decisions when negotiating an arbitration clause 

or the features of the specific arbitration proceedings, in the absence of a prior agreement, is determining 

which language or languages will be used”. 



   
 

218 

nada que recomendasse o emprego de outra legislação que não fosse aquela 

que, afinal de contas, será a adequada para regular uma relação jurídica 

integralmente nacional). O tribunal arbitral em tal caso normalmente será 

composto por árbitros brasileiros (até porque possivelmente nenhuma das 

partes vai querer correr o risco de nomear um estrangeiro para aplicar o direito 

nacional). Qual o sentido de eleger um idioma estrangeiro? A resposta, já se 

sabe, é tão simples quanto surpreendente: permitir o controle (e 

acompanhamento) do processo arbitral pela matriz estrangeira.361 

O professor segue a discorrer acerca das inúmeras dificuldades que são criadas em 

razão do emprego deste tipo de expediente362, contudo, todos os apontamentos feitos pelo 

ilustre professor, não consideram ainda que este tipo de transtorno possa ter 

consequências ainda mais severas para arbitragens onde haja um desequilíbrio entre as 

posições dos litigantes. Conforme explica Gary Born, a escolha do idioma do 

procedimento arbitral é um tema de implicações práticas fundamentais, pois afeta a 

escolha e a performance dos advogados, bem como a efetividade da produção de provas 

testemunhais e outros temas afeitos.363 

No caso de procedimentos arbitrais entre Repeat Players e One-Shotters, 

ponderamos que a escolha do idioma do procedimento arbitral pode ter consequências na 

efetividade da prestação jurisdicional e, sobretudo, no exercício das prerrogativas 

processuais por parte do One-Shotter. A depender do idioma escolhido, a capacidade de 

 
361CARMONA, Carlos Alberto. A língua no processo estatal e no processo arbitral: um diálogo com 

Vincenzo Vigoriti. In: CARMONA, Carlos Alberto; LEMES, Selma Ferreira; MARTINS, Pedro Batista 

(Org.). 20 anos da lei de arbitragem: homenagem a Petrônio R. Muniz. São Paulo: Atlas, 2017. p. 135. 
362 Cf. CARMONA, Carlos Alberto. A língua no processo estatal e no processo arbitral: um diálogo com 

Vincenzo Vigoriti. In: CARMONA, Carlos Alberto; LEMES, Selma Ferreira; MARTINS, Pedro Batista 

(Org.). 20 anos da lei de arbitragem: homenagem a Petrônio R. Muniz. São Paulo: Atlas, 2017. p. 135.: 

“Esta configuração (já estive envolvido em pelo menos meia-dúzia de arbitragens com tal espectro) causará 

uma série de percalços e improvisos: todas as peças processuais (petições, ordens processuais, sentença) 

serão escritas no idioma escolhido, mas o contato entre árbitros e advogados provavelmente será em 

português, o mesmo ocorrendo se alguma testemunha for brasileira (normalmente todas serão, pois os fatos 

terão ocorrido no Brasil, onde o contrato em discussão estará sendo cumprido). Os documentos grafados 

em língua portuguesa provavelmente serão apresentados sem tradução, já que seria um desperdício de 

tempo e dinheiro mandar verter para o idioma estrangeiro peças que os árbitros lerão no original. Enfim, 

por conta do conforto da matriz de uma das partes, cria-se complicação que comprometerá a qualidade do 

processo e do julgamento, pois, mesmo que os árbitros dominem bem o idioma da arbitragem, é evidente 

que sairão de sua zona de conforto e de segurança ao utilizarem (ou se preocuparem em usar) língua diversa 

da sua.; Por fim, em termos de duração do processo arbitral, naturalmente a necessidade de os árbitros 

redigirem ordens processuais em idioma estrangeiro tomará mais tempo, aumentando os custos indiretos 

suportados pelos contendentes”. 
363 BORN, Gary B.. International Arbitration: law and practice. 2. ed.  Kluwer Law International, 2015. 

p. 169: “The language of the arbitral proceedings is an issue of substantial practical importance. Among 

other things, the language of the arbitration affects the choice (and performance) of counsel and 

arbitrators, the effectiveness of witness testimony, and similar matters”. 
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compreender e se fazer compreendido da parte com menos capacidade técnica pode ser 

comprometida.364 

A utilização do idioma estrangeiro pode, por vezes, obstar o pleno exercício do 

contraditório e da ampla defesa por parte do One-Shotter. Pierre Tercier, Paulo 

MichelePatocchi e Jean François Tossens defendem que a escolha da língua do 

procedimento arbitral coloca em xeque dois interesses principais, quais sejam, o direito 

das partes de se exprimirem na sua própria língua e o direito das partes a um procedimento 

conduzido de maneira isonômico e eficaz. Quanto ao primeiro ponto, os autores apontam 

que, na medida em que a parte tem o direito de ser ouvida pelos julgadores, sem dúvida 

há de se compreender que as partes têm igualmente o mesmo direito de se expressar no 

idioma que lhes seja mais familiar, o que implica, não apenas que a parte possa escrever 

ou dialogar nessa língua, mas que possa se fazer compreender365. Quanto ao segundo 

apontamento, os autores reconhecem que as exigências das leis, e de boa parte dos 

regulamentos de arbitragem, de que o procedimento arbitral seja conduzido de maneira 

célere e efetiva implica que se sacrifiquem, parcialmente, os direitos de uma das partes 

com o fim de satisfazer o direito de ambas as partes, i.e, o direito à condução de um 

procedimento isonômico e eficaz, evitando-se complicações excessivas (tais como o 

recurso a traduções desnecessárias).366  

 
364 Como aponta Guiddo Carducci, a escolha do idioma da arbitragem pode impactar a efetividade da 

atuação das partes: “Algunas dificultades especificas pueden surgir en los arbitrajes donde las partes 

elegían dos o máslenguas para todos los actos de las partes y del tribunal (comunicaciones, ordenes 

procesales, laudos), y no solo para permitir a las partesla presentación de documentos y/o de testigos en 

esaslenguas evitando los gastos y el tiempo de traducción en una lengua, o de interpretación en la 

audiência”. CARDUCCI, Guido. Advocacy en litigación y arbitraje internacional. Principios comunes, 

diferencias y variables en derecho comparado del arbitraje. Spain Arbitration Review, v. 2020, n. 37, p. 

55-76, 2020. p. 68. 
365PATOCCHI, Paolo Michele; TERCIER, Pierre; TOSSENS Jean François. L’usage des langues dans 

arbitrage. Revue de L’Arbitrage, v. 2016, n. 3, p. 749-790, 2016.  p. 752 : “Le droit d'une partie de 

s'exprimer dans sa langue. Il est incontesté qu'il s'agit d'un droit fondamental. Si elle a le droit d'être 

entendue par celle ou celui qui tranchera la question, il importe qu'elle puisse s'exprimer par le recours à 

une langue qui lui est familière. Cela implique non seulement qu'elle puisse écrire ou parler dans cette 

langue, mais également qu'elle puisse comprendre ce qu'elle lit et ce qu'elle entend”. 
366 PATOCCHI, Paolo Michele; TERCIER, Pierre; TOSSENS Jean François. L’usage des langues dans 

arbitrage. Revue de L’Arbitrage, v. 2016, n. 3, p. 749-790, 2016. p. 753 : “Le droit des parties à une 

procédure conduite de manière équitable et efficace. Il est tout aussi incontesté que, pour que des décisions 

puissent être rendues dans des délais et à des conditions acceptables, il importe que la procédure puisse 

être menée de manière efficace ; cette obligation, que peu de lois imposent de manière expresse à l'arbitre, 

est prévue par la plupart des règlements d'arbitrage récents. Cette exigence implique que l'on sacrifie 

partiellement les droits d'une partie afin de satisfaire um autre droit des deux parties : celui à une 

procédure conduite de manière équitable et efficace, ce qui implique de ne pas compliquer la procédure à 

l'excès. Or il est manifeste que le recours à des traducteurs ou des interprètes est de nature à alourdir la 

procédure et à en accroître les coûts. Il convient donc d'examiner quelles sont les limitations qui peuvent 

être apportées à l'usage d'une langue”. 
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De forma similar, aponta Eric Loquin que a incapacidade de compreender 

perfeitamente o conteúdo das manifestações afeta sobremaneira o direito da parte ao 

contraditório e à ampla defesa tanto que o autor reconhece que a utilização de expedientes 

de tradução é fundamental em determinadas situações367. No mesmo sentido, Pierre 

Tercier, Paolo Michele e Jean François Tossen discorrem acerca da importância do direito 

das partes de se fazerem entender e compreender no procedimento arbitral. Apontam que 

[é] incontestável que se trata de um direito fundamental. Se a parte tem o 

direito de ser ouvida por aquele que proferirá a decisão, implica que ela possa 

se expressar por meio de uma língua que lhe seja familiar. Isso quer dizer, não 

somente que possa escrever ou falar em tal idioma, mas, igualmente, que ela 

seja compreendida por aquele que lhe ou ouve.368  

De maneira similar, Javier Izquierdo e Beartiz Orbis apontam que o idioma 

escolhido para o procedimento arbitral impacta a atuação das partes, pelo menos, de 

quatro maneiras diferentes. Segundo os autores podem ser afetados a igualdade de 

tratamento das partes e o direito das partes de apresentarem seus argumentos e teses; a 

eficiência do procedimento arbitral, bem como os custos envolvidos; a composição do 

tribunal arbitral; e a interação com cortes nacionais no caso de execução ou anulação da 

sentença arbitral369. Importa-nos, primordialmente, as conclusões dos autores quanto à 

primeira ordem de implicações. 

Segundo os autores, a escolha de uma língua em detrimento de outro pode afetar 

sobremaneira a igualdade de tratamento das partes, tendo em vista que uma parte pode 

 
367LOQUIN, Eric. La traduction dans l’arbitrage international. Revue de L’Arbitrage, v. 2018, n. 2, 2018. 

p. 321 : “il est clair em tous cas qu’une réflexion sur l’utilisation et le régime de la traduction dans 

l’arbitrage international oblige à une réflexion sur les droits fondamentaux des parties. La traduction, 

même imparfaite, est un instrument de rétablissement de l’égalité des parties et même de l’égalité des 

arbitres. Plus encore, elle est nécessaire au respect des droits de la défense si l’une des parties est dans 

l’impossibilité de faire valoir ses arguments ou de comprendre ceux sountenus par son adversaire faute de 

maîtriser la langue de l’arbitrage”. 
368PATOCCHI, Paolo Michele; TERCIER, Pierre; TOSSENS Jean François. L’usage des langues dans 

arbitrage. Revue de L’Arbitrage, v. 2016, n. 3, 2016. p. 752 : “Il est incontesté qu’il s’agit d’un droit 

fondamental. Si elle a le droit d’être entendu par celle ou celui qui tranchera la question, il importe qu’elle 

puisse s’exprimer par le recours à une langue qui lui est familière. Cela implique non seulement qu’elle 

puisse écrire ou parler dans cette langue, mas également qu’elle puisse comprendre ce qu’elle lit e ce 

qu’elle entend”. 
369 IZQUIERDO, Javier J.; ORBIS, Beatriz. Determining the language in international arbitration. Spain 

Arbitration Review, v. 2020, n. 37, p. 99-107, 2020. p. 99: “The language of the arbitration has a decisive 

impact on at least four different aspects of how the proceedings develop, namely (i) party equality, this is, 

the right for the parties to present their case in a neutral language , (ii) efficiency and the cost of the arbitral 

proceedings, (iii) the composition of the arbitral tribunal and (iv) the interaction with national courts in 

the event of annulment or enforcement of the award”. 
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ter mais familiaridade com o idioma do que a outra, fazendo com que, para esta última, 

seja mais difícil e custoso atuar no procedimento arbitral.370  

Sherlin Tung também aponta diversas implicações que a escolha de um idioma 

em detrimento de outra pode trazer, sobretudo no que diz respeito ao devido processo 

legal, à igualdade de tratamento das partes, ao seu direito à ampla defesa e ao próprio 

senso de justiça do procedimento arbitral. Segundo a autora, para que sejam respeitados 

tais princípios que norteiam o processo arbitral, a parte deve ser capaz de entender o 

procedimento arbitral e compreender como este se desenvolve, para isso, é necessário que 

tenha familiaridade com o idioma no qual o procedimento é conduzido.371  

Por fim, vale trazer as conclusões de Nicolas Ulmer, pois, conforme apontado pelo 

autor, a escolha da língua do procedimento arbitral não impacta apenas na forma como 

são apresentados seus argumentos, mas também na sua assertividade ou precisão.372  

Em razão dessas constatações quanto à importância e o impacto da escolha do 

idioma no exercício dos direitos das partes, é imperioso conclui que a utilização de uma 

língua diferente daquela conhecida e normalmente utilizada pelo One-Shotter pode, 

portanto, constituir um grande obstáculo para o pleno exercício de suas prerrogativas 

processuais, culminando na manifestação do Fenômeno Repeat Player.  

Pense-se, por exemplo, no caso dos contratos de franquia. Existem hoje no Brasil 

diversas franquias internacionais, ou seja, com matrizes estrangeiras. Por outro lado, é 

 
370 IZQUIERDO, Javier J.; ORBIS, Beatriz. Determining the language in international arbitration. Spain 

Arbitration Review, v. 2020, n. 37, p. 99-107, 2020. p.100/101: “The fulfilment of the parties’ fundamental 

right to properly present their case to the arbitral tribunal depends on whether the parties can communicate 

correctly and follow the proceedings thoroughly. 

The language of the arbitration can have a negative impact on party equality since the chosen language 

can give the more proficient party a practical advantage. If the selected language is deemed to be unfair to 

one of the parties, the arbitral tribunal may alter the language to restore equality”. 
371 TUNG, Sherlin. The importance of Languages in International Arbitration and how they impact parties' 

Due Process rights. In: SHAUGHNESSY, Patricia; TUNG, Sherlin (Org.). The Powers and Duties of an 

arbitrator: Liber Amicorum Pierre A. Karrer. Kluwer Law International: Kluwer Law International, 2017. 

p. 359-372. p. 369: “In order to ensure that the parties’ are subject to procedural fairness in an 

international arbitration proceeding, they must understand the arbitration proceeding and be aware of all 

steps of such proceeding such as the deadline for nominating their arbitrator and for filing submissions. If 

na arbitration proceeds in a language that is unfamiliar to one (or all) of the parties, they have been 

deprived of their due process rights of procedural fairness”. 
372 ULMER, Nicolas. Language, Truth, and Arbitral Accuracy. Journal of International Arbitration, v. 

28, n. 4, p. 295-311, 2011. p. 311: “Language in arbitration is not a mere vehicle for argumentation; clever 

counsel will understand the need to calibrate the level and choice of his or her advocacy language so as to 

promote not just argument, but accuracy”. 
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precisamente o objetivo desta forma de arranjo contratual capilarizar seu alcance, 

projetando sua participação inclusive para zonas remotas do nosso país.  

Como apontou Marc Galanter, é comum que os One-Shotter, nesse caso os 

franqueados, não contem com serviços jurídicos com a mesma qualidade e expertise que 

os procuradores de sua contraparte Repeat Player. No nosso exemplo, esta situação é 

bastante provável. 

Franqueados de zonas remotas, normalmente não contarão com assistência 

jurídica qualificada o suficiente para administrar e conduzir demandas cujo vernáculo não 

seja o português. Pelo contrário, é bastante provável que os advogados representantes 

desses litigantes não tenham qualquer familiaridade com outros idiomas, muito menos 

com termos técnicos.  

A apresentação de defesas, ou mesmo a propositura de demandas por este tipo de 

litigantes, fica comprometida se for verificado que seu procurador não tem capacidade 

técnica para prosseguir com uma participação efetiva e adequada.  

Desta forma, a despeito das razões que motivam a escolha do idioma a ser 

empregado no procedimento arbitral, entendemos que a possibilidade de se escolher uma 

língua que não a portuguesa, pode dificultar a atuação do One-Shotter. 

 

4.4.3. A sede da arbitragem 

 

No exercício de sua livre autonomia, as partes podem escolher atrelar o seu 

procedimento arbitral às mais diversas jurisdições. As partes têm um amplo espaço para 

definirem onde sua arbitragem estará sediada. Entendemos que a definição da sede pode 

ter profundos impactos na relação Repeat Player e One-Shotter, contudo, para que 

analisemos esses impactos, primeiro devemos entender o que se convém definir como 

sede da arbitragem. 

Nossa legislação não adotou o termo “sede” da arbitragem de maneira expressa. 

Contudo, trata-se de conceito bastante usual e empregado, tanto na prática nacional como 

na prática internacional, com intuito de determinar a jurisdição de apoio ao procedimento 

arbitral, isto é, o ordenamento jurídico ao qual determinada arbitragem estará vinculada. 
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Como explica João Luiz Lessa Neto “a sede da arbitragem é o local a que ela está 

juridicamente atrelada. Não se deve confundir a sede jurídica da arbitragem com o local 

onde se pratiquem atos relativos ao processo arbitral”373. Em outros termos, a definição 

da sede da arbitragem busca estabelecer uma conexão jurídica, e fictícia, entre o 

procedimento arbitral e determinado ordenamento jurídico, vinculando o procedimento 

arbitral à aplicação de determinadas normas.374 

Adriana Braghetta, no artigo “a importância da sede da arbitragem”, aponta que 

para nossa legislação brasileira “a escolha da sede da arbitragem é o elemento definidor 

da nacionalidade do laudo, em razão da redação do parágrafo único do artigo 34 da Lei 

de Arbitragem”375. Além disso, a autora reconhece que a escolha da sede da arbitragem 

traz tantas outras implicações legais para o procedimento, apontando especificamente que  

[...] o estudo da sede, do ponto de vista jurídico, tem repercussão para: (i) a 

definição de nacionalidade do laudo com reflexos na execução; (ii) definição 

da competência do Judiciário para controle do laudo via ação de nulidade; (iii) 

a lei da sede tem papel subsidiário para regular a validade da convenção 

arbitral; e (iv) a lei da sede também desempenha papel importante nas 

disposições procedimentais imperativas, que podem representar limitações à 

vontade das partes na escolha de instituições, na escolha de árbitros ou mesmo 

na atuação de advogados, entre outros.376 

Na doutrina internacional a sede da arbitragem é especialmente considerada como 

fator relevante na regulação do processo arbitral. Jan Paulsson e Nigel Rawding apontam 

que a escolha da sede da arbitragem é essencial para garantir o amparo de um sistema 

 
373LESSA NETO, João Luiz. Arbitragem e poder judiciário: a definição da competência do árbitro. 

Salvador: Juspodivm, 2016. p. 54.  
374 LESSA NETO, João Luiz. Arbitragem e poder judiciário: a definição da competência do árbitro. 

Salvador: Juspodivm, 2016. p. 54: “A sede de arbitragem tem uma conexão puramente jurídica com a 

arbitragem, uma ficção, não precisando, como dito, coincidir com o local onde efetivamente se desenvolveu 

o processo arbitral. Por isso, Poudret e Besson entendem que a escolha da sede da arbitragem coincide 

com a escolha da lei processual aplicável à arbitragem (lex arbitri), que não necessariamente coincidirá 

com a lei aplicável ao fundo material discutido”. 

Da mesma forma, Gary Born aponta que “the ‘arbitral seat’ or ‘place of arbitration’ is a legal construct, 

not a geographic location. The arbitral seat is the nation where an international arbitration has its legal 

domicile or juridical home. As a practical matter, in virtually all cases, the seat will be the state that the 

parties have specified in their arbitration agreement as the place or seat of arbitration (or, in the absence 

of agreement between the parties, the place that the arbitrators or an arbitral institution has selected as 

the seat of the arbitration”. BORN, Gary B.. International Arbitration: law and practice. 2. ed.  Kluwer 

Law International, 2015. p. 111. 
375BRAGHETTA, Adriana. A importância da sede da arbitragem. In: CARMONA, Carlos Alberto; 

LEMES, Selma Ferreira; MARTINS, Pedro Batista (Org.). Arbitragem: Estudos em homenagem ao Prof. 

Guido Fernando Silva Soares, in memoriam. São Paulo: Atlas, 2007. p. 21. 
376BRAGHETTA, Adriana. A importância da sede da arbitragem. In: CARMONA, Carlos Alberto; 

LEMES, Selma Ferreira; MARTINS, Pedro Batista (Org.). Arbitragem: Estudos em homenagem ao Prof. 

Guido Fernando Silva Soares, in memoriam. São Paulo: Atlas, 2007. p. 26. 
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judicial adequado ao procedimento arbitral e que reconheça, posteriormente, a validade 

da sentença arbitral eventualmente proferida.377 

De maneira similar, Gary Born esclarece que, para fins da Convenção de Nova 

York e para a maioria das legislações nacionais, a sede da arbitragem define a lei 

processual aplicável à arbitragem, isto é, a lex arbitri; define a lei que presumivelmente 

se aplica à convenção arbitral no que diz respeito à sua existência, validade e eficácia; e 

estabelece o local onde será prolatada a sentença arbitral para fins de reconhecimento e 

homologação da decisão.378  

Diante dessas implicações, é forçoso reconhecer que a escolha da sede da 

arbitragem traz implicações de suma relevância para o desenvolvimento do procedimento 

arbitral, na medida em que sua definição altera tanto o regime jurídico aplicável ao 

procedimento arbitral e as normas imperativas das quais partes e árbitros não podem 

derrogar, como o regime jurídico aplicável à validade da convenção arbitral, e, por fim, a 

jurisdição estatal de suporte que providenciará amparo e controle ao desenvolvimento do 

processo arbitral.379 

Em razão dessas considerações, diversos autores ponderam que a escolha da sede 

arbitral deve ser feita levando em consideração justamente as implicações que 

 
377PAULSSON, Jan; RAWDING, Nigel. The Freshfields Guide to Arbitration Clauses in International 

Contracts. 3. ed. Kluwer Law International: Kluwer Law International, 2010.. p. 32: “One of the key 

decisions to make when drafting the arbitration clause concerns the legal place or “seat” of the arbitration. 

(This should not be confused with the physical location where the tribunal meets or holds hearings.) When 

considering this issue, some contract negotiators mistakenly focus primarily on geographical neutrality. 

They also typically want a convenient venue, or at least a venue which is equally inconvenient for both 

parties, as well as cultural neutrality. Whilst these factors should be accorded some significance, two other 

considerations are paramount, namely the existence of a suitable legal environment in the place of 

arbitration and the enforceability of the award”. 
378 BORN, Gary B.. International Arbitration: law and practice. 2. ed.  Kluwer Law International, 2015. 

p. 111: “Under the New York Convention and most national arbitration legislation, the arbitral seat: (a) 

provides the national arbitration legislation applicable to the arbitration, which governs a wide range of 

‘internal’ and ‘external’ procedural issues in the arbitration; (b) provides the law presumptively applicable 

to the substantive validity of the arbitration agreement; and (c) determines where the arbitral award is’ 

made’ for purposes of the New York Convention”. 
379 CARDUCCI, Guido. Advocacy en litigación y arbitraje internacional. Principios comunes, diferencias 

y variables en derecho comparado del arbitraje. Spain Arbitration Review, v. 2020, n. 37, p. 55-76, 2020. 

p. 67: “La sede del arbitraje determina en particular: i) la legislación de arbitraje relevante, más o menos 

favorable al arbitraje según el país, implicando un nivel variable de asistencia al arbitraje por ejemplo de 

asistencia judicial a la constitución del tribunal; ii) la legislación particularmente relevante, si incluye 

reglas imperativas para el tribunal arbitral y/o las partes, o reglas non imperativas que se aplican si falta 

un acuerdo directo o indirecto (por las reglas de arbitraje elegidas) de las partes; iii) el tribunal nacional 

y la legislación relevantes si una parte pide la anulación del laudo”. 
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determinada escolha trará para o desenvolvimento de eventual litígio. João Luiz Lessa 

Neto aponta que 

[é] recomendável que as partes cuidadosamente ponderem sobre qual será a 

sede da arbitragem, pois de tal escolha advém consequências importantes. A 

definição da sede da arbitragem servirá para definir qual legislação de 

arbitragem se aplicará ao caso (lex arbitri) – ao menos na falta de escolha das 

partes sobre essa questão -, qual Poder Judiciário poderá conhecer de uma ação 

anulatória de sentença arbitral, qual será o Judiciário país próximo para a 

prática de atos de apoio ao processo e qual poderá, em dado momento, 

conhecer e decidir sobre a competência do árbitro.380 

Gary Born aponta que a escolha da sede da arbitragem traz efeitos legais 

significativos. Segundo o autor, inúmeras questões relacionadas à supervisão do 

procedimento arbitral são resolvidas de acordo com as leis e o ordenamento jurídico da 

sede da arbitragem.381 

Em outra obra o autor traz considerações especificamente relevantes quanto à 

escolha da sede da arbitragem, nomeadamente indica que deve ser levado em 

consideração pelas partes (i) se o país indicado como sede é um país signatário da 

convenção de Nova York; (ii) o fato de que as cortes exercem a função de controle do 

procedimento arbitral, sendo competentes para julgar eventual ação anulatória, devendo 

as partes considerar o escopo de intervenção sobre a sentença arbitral, conforme 

estabelecido pela lei nacional da sede; (iii) se o país da sede conta, tanto com leis, como 

com cortes, que são favoráveis à arbitragem; (iv) qual a influência que a escolha da sede 

tem no processo de seleção de árbitros e na condução do procedimento arbitral; (v) os 

efeitos que a escolha da sede tem no que diz respeito à aplicação de regras e normas, tanto 

materiais quanto processuais, que podem impactar no desenvolvimento da arbitragem, 

tais como confidencialidade, dever de revelação, reunião de procedimentos e poderes para 

proferir decisões cautelares ou de urgência; e (vi) quais os possíveis impactos da escolha 

da sede em questões de logística e custos do procedimento. 382 

 
380 LESSA NETO, João Luiz. Arbitragem e poder judiciário: a definição da competência do árbitro. 

Salvador: Juspodivm, 2016. p. 55. 
381 BORN, Gary B.. International Arbitration and Forum Selection Agreements: Drafting and 

Enforcing, Kluwer Law International, 2016. Consultado no site kluwer arbitration, sem paginação: “More 

importantly, as discussed below, the identity of the arbitral seat has significant legal effects. This is because 

a number of issues relating to judicial supervision of an arbitration will be subject to the law and courts of 

the arbitral seat, often regardless of the parties’ choice of applicable substantive law”. 
382 BORN, Gary B.. International Arbitration: law and practice. 2. ed.  Kluwer Law International, 2015. 

p. 123: “First, the arbitral seat should virtually always be a state that has acceded to the New York 

Convention (or, exceptionally, a comparable international instrument); […] Second, the courts in the seat 

are usually competent (and exclusively competent) to entertain actions to annul the award. Further, the 

scope and extent of judicial review of an award is primarily a matter of national law, that varies from 
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A escolha da sede, portanto, pode afetar sobremaneira o procedimento arbitral, 

razão pela qual consideramos que a indicação de um determinado país em detrimento de 

outro também pode contribuir para a manifestação do Fenômeno Repeat Player.  

A título exemplificativo, no intuito de demonstrar como a escolha da sede pode 

ser relevante para manifestar o Fenômeno Repeat Player, trazemos o caso Jirau, 

internacionalmente conhecido como “Sulamerica v. Enesa Engenharia case”.  

Neste caso, houve intenso debate, tanto nas cortes nacionais como nas cortes 

inglesas, acerca da validade da cláusula compromissória que deu origem ao litígio, uma 

vez que se considerou que se tratava de contrato de adesão. 

A legislação aplicável era a lei brasileira, por outro lado, a sede do procedimento 

arbitral era a Inglaterra. A legislação arbitral inglesa não prevê, diversamente da nossa 

legislação, requisitos adicionais para que uma cláusula compromissória inserida em um 

contrato de adesão seja considerada válida, como já tivemos a oportunidade de tratar 

anteriormente. 

Por tal razão, chegou-se a um impasse. Enquanto nas cortes brasileiras 

considerou-se que a cláusula compromissória era inválida383, por não terem sido 

 
country to country. […] Third, the seat should have both arbitration legislation and courts that are 

supportive of international arbitration. As discussed above, the courts of the seat have supervisory authority 

over locally-seated arbitrations, and a wide range of ‘internal’ and ‘external’ procedural issues relating 

to the arbitration will be governed by the law of the seat […] Fourth, the selection of a seat will often have 

material influence on the selection of the arbitration and the arbitral procedures. As discussed below, some 

states impose idiosyncratic nationality or religion requirements on the arbitrators. Beyond this, choosing 

the seat often has an important effect on the identity, nationality and legal training of the arbitrators, who 

are more likely to be drawn from the seat than otherwise […] Fifth, in some countries, the local law of the 

seat may have a material influence on the substantive or procedural issues that arise in the arbitration. For 

example, local law may impose particular choice-of-law, statute of limitations, confidentiality, disclosure, 

provisional relief and consolidation or joinder rules. Further, local procedural rules and practice may 

influence an arbitral tribunal’s procedural decisions […] Finally, issues of logistics, cost and convenience 

are also relevant to selection of an arbitral seat. These considerations should virtually never be decisive, 

both because of the greater importance of the legal consequences of selection of the seat and the possibility 

of conducting hearings outside the seat or convenience. Nonetheless, logistical concerns may eliminate or 

weigh against the selection of particular locations as a seat in some cases”. 
383PERETTI, Luiz Alberto Salton. Caso Jirau: Decisões na Inglaterra e no Brasil Ressaltam Métodos e 

Reações Distintas na Determinação da Lei Aplicável à Convenção de Arbitragem. Revista Brasileira de 

Arbitragem, v. 10, n. 37, 201. p. 29-49. p. 35: “Em 19.04.2012, a 6ª Câmara de Direito Privado do TJSP 

deu provimento ao agravo de instrumento. Em termos gerais, o voto vencedor reconheceu que (i) as partes 

aceitaram a competência do Poder Judiciário brasileiro sem limitações (fl. 8), concluindo que (ii) o convênio 

arbitral poderia prevalecer apenas com a anuência das Seguradas, por força do § 2º do art. 4º da Lei de 

Arbitragem e do art. 44 da Circular Susep nº 256/2004 (fl. 6), que (iii) a anti-suit injunction proferida pela 

justiça inglesa importaria, no caso, em violação da soberania nacional (fl. 9), por se tratar de contrato entre 

partes brasileiras a ser executado no Brasil. Nesse sentido, a Câmara confirma a decisão monocrática, 

impondo às Seguradoras a hipótese de descumprimento, multa diária no valor de R$ 400 mil (fl. 10)”. 
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preenchidos os requisitos previstos pelo artigo 4, §2º, nas cortes inglesas foi determinado 

o prosseguimento da arbitragem, tendo em vista que se considerou válida a convenção 

arbitral sob a perspectiva da lei inglesa.384 

O caso foi encerrado em razão de acordo firmado pelas partes, de tal sorte que não 

foi possível, ao final, extrair qual seria o posicionamento consolidado de nossas cortes. 

Contudo, para o que interessa para este trabalho, basta mencionar que é possível ao 

Repeat Player escapar de determinadas imposições legais, no que diz respeito à validade 

da escolha pela arbitragem ou à validade da condução do procedimento, em razão da 

escolha da sede do processo arbitral. 

O caso Jirau é especificamente relevante na medida em que tratou de questão que, 

no nosso entender, é usual em relações entre Repeat Players e One-Shotters, qual seja, a 

inserção de cláusula compromissória em contratos de adesão. Ainda que no caso Jirau 

especificamente nada indique que as partes estivessem em posições desiguais, não 

podendo ser assim consideradas como Repeat Players e/ou One-Shotters, a discussão 

travada naquele caso pode ser transplantada, por exemplo, para relações contratuais onde 

se verifique o Fenômeno Repeat Player.  

Basta pensar, em um exercício exemplificativo, numa rede de franquias sediada 

em outro país que estabeleça, nos seus contratos firmados com franqueados brasileiros, 

que a sede da arbitragem seja, por exemplo, a Inglaterra. Como vimos, diferentemente de 

nossa legislação, onde a validade da convenção arbitral inserida em contrato de adesão 

(como é o caso dos contratos de franquia) é condicionada à verificação de requisitos 

específicos previstos no artigo 4, §2º, a legislação inglesa não prevê tal limitação, razão 

pela qual, é possível cogitar, que a escolha desta sede seria feita justamente com o objetivo 

de simplificar a imposição da escolha da arbitragem pelo Repeat Player. 

Outro exemplo que merece destaque, e que é constantemente referenciado pela 

doutrina especializada estrangeira, diz respeito à fundamentação das decisões arbitrais 

proferidas em sede norte-americana. Para a realidade norte-americana, não é requisito de 

 
384 PERETTI, Luiz Alberto Salton. Caso Jirau: Decisões na Inglaterra e no Brasil Ressaltam Métodos e 

Reações Distintas na Determinação da Lei Aplicável à Convenção de Arbitragem. Revista Brasileira de 

Arbitragem, v. 10, n. 37, 201. p. 29-49. p. 37: “Por fim, nesse ponto, a corte entendeu que a convenção de 

arbitragem “has its closest and most real connection with the law of the place where the arbitration is to 

be held and which will exercise the supporting and supervisory jurisdiction necessary to ensure that the 

procedure is effective. Its closest and most real connection is with English law” (¶ 32). Submetido à lei 

inglesa, a convenção de arbitragem permanecia válida (¶ 40)”. 
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validade da sentença arbitral que esta esteja devidamente fundamentada385. Diante dessa 

constatação, diversos autores pontuam que empregadores e fornecedores (Repeat 

Players) direcionam as disputas com seus empregados e consumidores (One-Shotters) 

para arbitragem, na medida em que a falta de fundamentação permite que os julgadores 

hajam com maior parcialidade, que não se criem precedentes desfavoráveis, entre 

outros.386 

O fato de que o ordenamento jurídico norte-americano não impõe, como faz o 

nosso, um dever de fundamentar a decisão arbitral, permite que a parte, ao escolher como 

como sede da arbitragem um ente federativo norte-americano, busque, justamente, que 

sejam proferidas sentenças arbitrais não fundamentadas, criando assim um ambiente mais 

propício à manifestação do Fenômeno Repeat Player. 

Com base nesses exemplos, podemos concluir que a possibilidade das partes de 

escolherem a sede arbitral e, por consequência, escolherem também o ordenamento 

jurídico que dará suporte ao procedimento arbitral, o que traz significativas implicações 

para o desenvolvimento do procedimento arbitral, também permite que se propague o 

Fenômeno Repeat Player. A capacidade do Repeat Player de antever situações, em razão 

de sua prática reiterada, e refleti-las em suas relações jurídicas, pode ser utilizada, também 

no momento da escolha de uma sede arbitral, optando por uma sede que dê prioridade aos 

seus interesses em detrimento dos interesses do One-Shotter.  

 
385 HAMMOND, Celeste M. The (Pre)(As)Sumed "Consent" of Commercial Binding Arbitration Contracts: 

An Empirical Study of Attitudes and Expectations of Transactional Lawyers. UIC John Marshall Law 

Review. v. 36, n. 3., p. 101-163. 2003. p. 126: “However, the general American practice, without 

amendment of the arbitration clause, does not require arbitrators to explain their decisions”.  

Cf. WEIDEMAIER, W. Mark c. Arbitration and the Individuation critique. Arizona Law Review, v. 49, 

p. 69-112, 2007. p.89: “To the extent businesses would prefer that arbitrators avoid written, reasoned 

awards, provider rules generally do not oblige. Of the three major arbitration providers, two generally 

require brief written, reasoned awards in both employment and consumer arbitration, and the third entitles 

parties to receive such an award upon request and payment of a fee”. 

Cf. BORN, Gary B.. International Arbitration: law and practice. 2. ed.  Kluwer Law International, 2015. 

p. 292: “A principal exception to the consensus presumptively requiring reasoned awards is the United 

States, where older authority has preserved the historic rule permitting unreasoned awards. A 1960 opinion 

of the U.S. Supreme Court is representative, remarking that ‘[a]rbitrators have no obligation to the court 

to give their reasons for an award’. Similarly, U.S. courts have generally held that unreasoned awards are 

enforceable (provided that the parties’ agreement does not require a reasoned award). On the other hand, 

where the parties’ agreement or applicable institutional rules require a reasoned award (as is often the 

case) U.S. courts require compliance with this requirement and vacate unreasoned awards”. 
386CHANDRASEKHER, Andrea Cann; HORTON, David. After the Revolution: an empirical study of 

Consumer Arbitration. The Georgetown Law Journal, v. 104, n. 57, p. 57-124, 2015. p. 68: “Yet other 

judges, consumer advocates, plaintiffs’ lawyers, and liberal scholars posited that the opposite is true—that 

arbitration’s limited discovery, loose evidentiary rules, narrow appellate review, and lack of reasoned 

awards tilted the scales of justice toward businesses”. 
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4.4.4.  O local de realização dos atos processuais 

 

Reconhecemos, no item anterior, que usualmente o local geográfico da arbitragem 

e a sede coincidem, de tal forma que a escolha por uma sede, além de trazer as 

consequências legais já tratadas, usualmente também implica considerações de cunho 

prático. Contudo, a escolha da sede da arbitragem não necessariamente implica que os 

atos procedimentais serão obrigatoriamente realizados no mesmo local. Como vimos, a 

escolha da sede está relacionada à designação da jurisdição de apoio à qual se vinculará 

o procedimento arbitral e não à fixação de um espaço física para realização da arbitragem.  

Nesse sentido, é importante notar que a maioria dos regulamentos de arbitragem 

prevê que o tribunal arbitral terá competência para designar a realização de expedientes 

procedimentais em outras localidades, que não a da sede da arbitragem, a depender de um 

juízo de conveniência e praticidade387. Desta forma, a mera designação da sede da 

arbitragem não necessariamente implicará a tomada de atos procedimentais no mesmo 

local. A depender de um juízo de conveniência e praticidade, poderão os árbitros designar 

que determinados atos sejam tomados em outros locais.  

Desta forma, cumpre-nos, nesta seção, tratar especificamente da designação do 

local físico de realização dos atos procedimentais, pois, como visto, trata-se de uma opção 

que pode ser feita independentemente da escolha da sede.  

É perfeitamente possível que as partes, no exercício de sua livre autonomia, 

escolham especificamente o local no qual serão desenvolvidos os atos procedimentais. 

Como aponta Carlos Alberto Carmona “as partes têm liberdade de estipular que os atos 

relativos à arbitragem sejam praticados em uma ou mais localidades, que podem ser 

inclusive diferentes do local em que a sentença arbitral deverá ser proferida”388. Segundo 

o autor,  

 
387 A título exemplificativo, fazemos referência ao art. 9.3 do Regulamento de arbitragem do CAM-CCBC, 

o qual dispõe que “Os atos do procedimento arbitral poderão ocorrer em local diverso ao da sede, a critério 

do Tribunal Arbitral”, o art. 11.1 do Regulamento de Arbitragem da CMA-CIESP que determina “11.1. 

Desde que o Tribunal Arbitral considere necessária diligência fora da sede da arbitragem, este comunicará 

às partes a data, a hora e o local da sua realização, facultando-lhes acompanhá-la”. De forma similar o art. 

18.2 do Regulamento de Arbitragem da CCI estabelece que “18.2. A menos que tenha sido convencionado 

de outra forma pelas partes, o tribunal arbitral poderá, após tê-las consultado, realizar audiências e reuniões 

em qualquer outro local que considerar apropriado.” 
388 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. p. 208. 
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[e]stando o processo arbitral sob o controle dos compromitentes, podem eles 

estabelecer como, quando e onde querem ver realizados os atos processuais; 

Daí ser-lhes facultado desde logo programar o local que funcionará como 

“sede” da arbitragem (de ordinário onde ser realizarão as eventuais audiências, 

onde serão ouvidas as testemunhas, onde estará situada a secretaria etc.). 

Considerando a autonomia da vontade das partes, podem elas avençar que 

sejam desenvolvidos atos processuais em diversos locais (oitiva de 

testemunhas, apresentação de memoriais, oitiva das partes, perícias), cabendo 

aos árbitros (ou ao árbitro instrutor, se um deles receber esta incumbência, o 

que não é vedado) deslocar-se entre os diversos locais escolhidos pelos 

contratantes (dentro ou fora do território nacional).389 

A escolha do local físico da arbitragem traz considerações de cunho prático que, 

ao final, podem impactar a forma com a qual as partes atuam no procedimento arbitral. 

Boa parte da doutrina, ao tratar das implicações da escolha da sede da arbitragem, acaba 

por apontar diversas consequências de cunho prático que estão mais associadas ao local 

de realização dos atos procedimentais do que à escolha da sede (enquanto jurisdição de 

apoio) em si. 

Neste ponto em específico, vale mencionar as considerações trazidas por Jan 

Paulsson e Nigel Rawding quando apontam diversas implicações práticas decorrentes da 

escolha de um local para realização da arbitragem. Entre aquelas citadas pelos autores, 

fazemos referência especificamente ao local onde encontram-se as testemunhas; local 

onde se localiza o objeto da arbitragem (particularmente relevante em arbitragens nas 

quais uma verificação técnica do objeto é necessária, como por exemplo a verificação do 

andamento de uma obra); e suporte físico e logístico para acomodar a realização do 

procedimento arbitral.390  

Vale também mencionar o resultado da pesquisa da Queen Mary University de 

2010, na qual os respondentes foram indagados acerca de aspectos importantes levados 

 
389CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. p. 209. 
390 PAULSSON, Jan; RAWDING, Nigel. The Freshfields Guide to Arbitration Clauses in International 

Contracts. 3. ed. Kluwer Law International: Kluwer Law International, 2010. p. 39/40: “Once the primary 

legal issues concerning the possibility of local court intervention and the enforceability of the award are 

properly evaluated, the contract negotiator should not forget the practicalities of organising the arbitration 

if and when a dispute arises. The following matters in particular should be borne in mind: [...] location of 

witnesses: if potential witnesses are mainly located in a particular geographic area, choosing a venue 

either close to or within that area is likely to reduce cost and enhance the likelihood of attendance.  

Location of subject matter in dispute: if the contract might give rise to a technical dispute, the arbitrators 

and the parties' counsel may wish to examine the subject matter of the dispute (such as the relevant 

industrial plant, road or building). Consideration should, in such a case, be given to locating the arbitration 

in a venue close to the subject matter of the contract. [...] availability of support services: it will be 

necessary to ensure that there are appropriate facilities available in the proposed arbitration venue, 

including hotel accommodation, hearing rooms, good communications and other support services such as 

transcribers and interpreters”. 
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em consideração no momento de escolha da sede da arbitragem. Novamente, ainda que a 

escolha da sede não implique, necessariamente, na escolha do local de realização dos atos 

procedimentais, uma vez que via de regra a escolha da sede resulta na condução do 

procedimento no mesmo local, parte significativa dos respondentes pontuou que a escolha 

da sede era feita também se considerando questões de conveniência, incluindo, neste 

ponto, o local físico.391  

De maneira similar, Gary Born, ao tratar da escolha da sede da arbitragem, 

diferencia as implicações denominadas “mundanas” daquelas de cunho “jurisdicional”. 

Restringimo-nos à análise das primeiras, uma vez que o autor pontua que a escolha da 

sede traz impactos de ordem prática, como tempo de deslocamento, voos de conexão, 

disponibilidade de espaço para realização das audiências, suporte técnico para o 

desenvolvimento do procedimento, comodidades e outras facilidades relacionadas.392  

Diante dessas considerações, assim como nos demais tópicos tratados até aqui, 

entendemos que a escolha de um determinado local para realização dos atos 

procedimentais pode ter impactos significativos na manifestação do Fenômeno Repeat 

Player. 

Basta imaginar, por exemplo, uma cláusula compromissória que preveja que os 

atos do procedimento arbitral deverão ser conduzidos em um local distante daquele onde 

se localiza uma das partes. A realização de reuniões para assinatura do termo de 

arbitragem, a realização de audiência para oitiva de testemunhas e tomada de depoimento 

das partes entre outros expedientes, serão todos mais dispendiosos para a parte que tiver 

que se deslocar para o local designado. 

Tais considerações são especificamente relevantes no caso de disputas entre 

Repeat Players e One-Shotters por duas razões: primeiro, pois podemos presumir que é 

 
391 QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON; WHITE&CASE LLP. 2010 International Arbitration 

Survey: Choices in International Arbitration. Londres, 2010. Disponível em: 

http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2010/: “Convenience is also an important factor (45%) 

including location, industry specific usage, prior use by the organisation, established contacts with lawyers 

in the jurisdiction, language and culture and the efficiency of court proceedings”.  
392 BORN, Gary B.. International Arbitration and Forum Selection Agreements: Drafting and 

Enforcing, Kluwer Law International, 2016. p. 19: “There are a variety of reasons why it is critical in 

international arbitration both to specify a good arbitral seat and to avoid specifying a bad one. On a 

mundane level, the convenience of an arbitral seat can have material consequences for an arbitral 

proceeding. Travel time, flight connections, availability of meeting rooms, local support facilities 

(stenographers, interpreters, etc.), accommodations, and other amenities can have important practical 

effects on the conduct of an arbitration”. 

http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2010/
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o Repeat Player quem determina o local onde serão realizados os atos procedimentais, na 

medida em que tem maior poder de barganha e capacidade técnica para elaborar e redigir 

a convenção arbitral; segundo porque o One-Shotter é mais sensível às consequências 

econômicas que eventual escolha de local podem trazer ao procedimento. 

Quanto à primeira questão, é presumível, como apontado por Marc Galanter no 

referencial teórico deste trabalho, que seja o Repeat Player quem estabelece a dinâmica 

contratual, o que, por sua vez, implica também que o detalhamento da convenção arbitral 

será feito pelo Repeat Player. Desta forma, podemos igualmente concluir que a 

estipulação expressa de um local para realização dos atos procedimentais seja feita pelo 

Repeat Player tomando em consideração primordialmente os seus interesses particulares.  

Neste ponto, podemos trazer como exemplo, uma determinada rede de 

distribuição de produtos. Por questões de conveniência e comodidade, é mais interessante 

ao fornecedor estabelecer que o local de realização dos atos procedimentais seja o mesmo 

que o local onde está sediado. Evidentemente que é mais prático e eficiente, do ponto de 

vista do Repeat Player, que todo e eventual procedimento arbitral com seus distribuidores 

(que podem ser muitos) sejam realizados no mesmo local de sua sede social, evitando-se 

que, a cada novo procedimento, tenha o Repeat Player que se deslocar até o local onde 

se encontra cada um de seus fornecedores (que, a depender do tamanho da rede, podem 

estar localizados em uma multiplicidade de cidades nas mais distantes regiões do país).  

Novamente, convém notar que a escolha de um local para realização dos atos 

procedimentais não necessariamente é feita com o intuito de dificultar a participação do 

One-Shotter no processo. Pelo contrário, conforme exemplificado, o fato de que o Repeat 

Player possui maior capacidade e poder de barganha para impor as condições que melhor 

lhe aproveitem implica que poderá escolher um determinado local para minimizar os seus 

próprios custos. Partimos, assim, do pressuposto que ao determinar um local específico 

para a realização dos atos procedimentais, o Repeat Player esteja simplesmente levando 

em consideração questões que sejam mais benéficas aos seus interesses e minimizando 

os seus custos. 

Contudo, não podemos deixar de considerar que o Repeat Player, ao escolher um 

local para realização dos atos da arbitragem que seja distante de onde se localize o One-

Shotter, possa contribuir para a manifestação do Fenômeno Repeat Player na medida em 
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que a participação efetiva do One-Shotter no procedimento pode ser comprometida ou 

que sua atuação fique encarecida. 

E isto nos leva à nossa segunda consideração: a escolha de um determinado local 

para a realização da arbitragem resulta no fato de que a parte que não esteja fisicamente 

próxima do local terá que dispender tempo e recursos para atuar de forma efetiva no 

procedimento. Tal questão é especialmente sensível aos interesses dos One-Shotter, pois, 

como já tratamos, o One-Shotter modelo usualmente conta com menos recursos 

econômicos e financeiros. 

Assim, a realização de diligências e atos procedimentais em outra localidade 

poderão levar o One-Shotter a incorrer em diversos custos que, de outra forma, seriam 

minimizados caso litigasse localmente. É o que se diz, por exemplo, com os custos de 

deslocamento e estadia para participação de reuniões de assinatura de termo de 

arbitragem, audiências de instrução ou mesmo envio de documentos para protocolo 

perante a instituição arbitral. O fato de que todos esses atos procedimentais ocorrerão em 

um local distante de onde se localiza o One-Shotter significa que este deverá dispender 

mais recursos do que o Repeat Player para atuar de forma efetiva no procedimento. 

Ademais, devemos lembrar também que a opção por indicar um determinado local 

para realização dos atos procedimentais também pode encarecer o próprio procedimento 

arbitral. Não podemos perder de vista que, por se tratar de um procedimento privado, o 

deslocamento de expedientes para outras localidades usualmente envolve o custeamento 

das despesas dos árbitros, testemunhas e mesmo dos representantes de eventual 

instituição arbitral, além de todos os demais agentes envolvidos com a condução do 

procedimento. 

Assim, ao escolher um local diferente para a tomada dos atos procedimentais, o 

procedimento arbitral torna-se mais caro como um todo, o que pode desincentivar o One-

Shotter a iniciar o procedimento.   

Ressaltamos, no entanto, que com os avanços tecnológicos, esse tipo de 

dificuldade criada pela distância geográfica tem sido mitigada. Já não são incomuns as 

audiências virtuais, com a apresentação dos advogados por meio de videoconferência ou 

mesmo a tomada de depoimentos de testemunhas por meio de inquirições virtuais. 

Contudo, ainda existem diversos expedientes que são, primordialmente, realizados 
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presencialmente, razão pela qual, concluímos que a escolha do local físico de realização 

dos atos procedimentais ainda seja um ponto de grande relevância no que diz respeito à 

manifestação do Fenômeno Repeat Player. 

 

4.4.5. A confidencialidade do procedimento 

 

Uma das principais características da arbitragem, que é normalmente lembrada 

pelos usuários, é a possibilidade de que o procedimento seja conduzido de maneira 

confidencial. Diferentemente do processo conduzido na esfera estatal que em regra é 

público, o procedimento arbitral tende a ser confidencial. 

Neste ponto, é necessário fazer uma ressalva, não há imposição ou presunção de 

que o procedimento arbitral seja confidencial, pelo menos não na nossa legislação393. No 

entanto, o caráter privado da arbitragem e a flexibilidade que é garantida às partes para 

regularem o procedimento abarca, também, a possibilidade de optarem por um 

procedimento confidencial. 

Conforme expõe Candido Rangel Dinamarco, a possibilidade de as partes optarem 

por ter uma arbitragem confidencial é decorrente da natureza privada do instituto. 

Justamente por ser uma jurisdição privada, onde não atuam órgãos jurisdicionais estatais, 

a publicidade imperativa dos atos do Poder Público não se aplica.  

[a] liberdade de optar pela confidencialidade é também autorizada pelo fato de 

a arbitragem não ser conduzida por agentes estatais (os juízes), mas por 

particulares investidos do poder de julgar por ato dos próprios interessados (os 

árbitros), ligando-se a estes em uma relação privada de natureza contratual. A 

publicidade dos processos estatais (const., art. 93, inc. X) é uma inerência da 

transparência das atividades estatais em geral, a cujo respeito também a 

Constituição Federal estabelece que devem ser realizadas em regime de 

 
393 José Antonio Fichtner e André Luiz Monteiro expõe que “[...] apesar de a confidencialidade ser uma 

qualidade bastante reconhecida na arbitragem, a Lei de Arbitragem brasileira, em sua redação original, 

tratava do instituto em apenas um dispositivo, dirigido aos árbitros (e às instituições arbitrais, segundo 

pensamos)”. Com a reforma da Lei de Arbitragem, especificamente com a inclusão do art. 22-C, os autores 

pontuaram que “[...] o ordenamento jurídico brasileiro passou a tutelar, explicitamente, a confidencialidade 

da arbitragem, exigindo apenas que ela tenha sido convencionada pelas partes e, assim, possa ser 

comprovada”. FICHTNER, José Antonio; MONTEIRO, André Luis. A Confidencialidade na reforma da 

lei de arbitragem. In: ROCHA, Caio Cesar Vieira; SALOMÃO, Luis Felipe (org.). Arbitragem e 

mediação: a reforma da legislação brasileira. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 178. 

Por estas razões concluíram que “[a] reforma da Lei de Arbitragem (i) adotou a tese de que a 

confidencialidade não decorre implicitamente da natureza da arbitragem; (ii) precisa ser convencionada 

para obrigar as partes; [...]”. FICHTNER, José Antonio; MONTEIRO, André Luis. A Confidencialidade na 

reforma da lei de arbitragem. In: ROCHA, Caio Cesar Vieira; SALOMÃO, Luis Felipe (org.). Arbitragem 

e mediação: a reforma da legislação brasileira. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 188. 
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publicidade (art. 37, caput). Como os árbitros não exercem o poder estatal, é 

compreensível que suas atividades e as atividades que eles comandam possam 

ser reservadas, ou seja, confidenciais, segundo a vontade dos litigantes.394 

De maneira similar, Joshua Karton pontua que a confidencialidade do 

procedimento arbitral, em contraste à publicidade que normalmente se verifica na esfera 

do processo estatal, é decorrente das diferenças filosóficas entre cada um dos institutos, 

de tal sorte que, na arbitragem, os interesses das partes prevalecem sobre os interesses do 

sistema, enquanto, no processo estatal, os interesses do sistema se sobrepõe aos interesses 

particulares das partes.395   

A confidencialidade do procedimento arbitral é, portanto, fruto de sua natureza 

privada. As partes podem optar por ter o seu procedimento correndo sob sigilo, de tal 

forma que nenhuma informação seja divulgada ao público.  

A despeito de nossa legislação não prever a confidencialidade como característica 

inerente à arbitragem, a prática demonstra que a confidencialidade é regra e não exceção, 

quando se fala em procedimentos arbitrais, por duas razões. Em primeiro lugar, a maioria 

das instituições arbitrais prevê, em seus regulamentos, que os procedimentos serão 

confidenciais a não ser que expressamente ressalvado pelas partes ou em razão de 

determinação legal. É o caso, por exemplo, do regulamento de arbitragem do CAM-

CCBC, em seu artigo 14.1396, do regulamento de arbitragem da CCI, em seu artigo 9397, 

do regulamento de arbitragem da CMA-CIESP, em seu artigo 10.6398, do regulamento de 

 
394 DINAMARCO, Candido Rangel. A Arbitragem na teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 

2013. p. 62 
395 KARTON, Joshua. A conflict of interests: seeking a way forward on publication of international arbitral 

awards. Journal of The London Court Of International Arbitration, v. 28, n. 3, p. 447-486, 2012. p. 

473: “In state legal systems, systemic interests prevail over party interests. Judicial decisions are published 

in their entirety, with narrow exceptions. in international arbitration, on the other hand, confidentiality 

remains the rule and publication the exception. This difference is explained by philosophical differences 

between litigation and international arbitration. State legal systems are concerned with much more than 

merely ’justice between the parties’. State laws must protect the weak from the strong, the naive from the 

sophisticated; the must consider very different kinds of contractual relationships: buyers and sellers, 

consumers and manufacturers, ongoing contracts and one-offs, master-servant and independent 

contractors, landlords and tenants; the must consider the interests of the state as well as the interests of the 

parties: they must ensure that the law develops in a coherent manner. By contrast, international arbitration 

is rarely concerned with any of these issues: the parties are savvy and mor or less equal (at least in terms 

of their ability to assess and protect their interests) and tribunals’ duties are largely those which they owe 

to the parties”. 
39614.1. O procedimento arbitral é sigiloso, ressalvadas as hipóteses previstas em lei ou por acordo expresso 

das partes ou diante da necessidade de proteção de direito de parte envolvida na arbitragem. 
3979.1 Inexistindo acordo em contrário entre as partes e salvo se vedado pela lei aplicável: a) o 

Procedimento, mas não o fato deste estar a ocorrer, ter ocorrido ou vir a ocorrer, é privado e confidencial; 
39810.6. É vedado aos membros da Câmara, aos árbitros e às partes divulgar informações a que tenham tido 

acesso em decorrência de ofício ou de participação no procedimento arbitral, salvo em atendimento à 

determinação legal. 
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arbitragem do CAESP, em seu artigo 67399, e do regulamento de arbitragem da 

CAMARB, em seu artigo 13.1400, apenas para citar alguns. Além do mais, também é 

comum que as partes disponham, na própria cláusula compromissória, que a arbitragem 

será confidencial, mesmo que já tenham optado por instituição arbitral que preveja esta 

particularidade. 

A razão de ser dessa adoção usual de regras de confidencialidade reside, em parte, 

na característica dos usuários da arbitragem. Como ressaltado por Candido Rangel 

Dinamarco, o procedimento arbitral envolve outros interesses que justificam que as partes 

escolham manter a existência da arbitragem longe do conhecimento do público. Segundo 

o autor, em razão do “[...] clima de menor acirramento de ânimos é natural que busquem 

as partes um tratamento mais discreto às suas desavenças, aos fatos que as envolvem e, 

em geral, aos fundamentos da defesa dos interesses de cada uma. Daí a conveniência da 

confidencialidade no processo arbitral [...].401
 

Justamente em razão desses interesses, a confidencialidade é inclusive ressaltada 

pelos estudiosos do tema, mesmo para disputas nas quais possam existir Repeat Players 

e One-Shotters. A título exemplificativo, trazemos o artigo publicado por Francisco José 

Cahali, Thiago Rodovalho e Ana Cláudia Pastore, que ao tratar do uso dos métodos 

alternativos de resolução de disputas no âmbito dos contratos de franquia, aponta a 

confidencialidade do procedimento arbitral como uma das grandes vantagens que 

favorece, não só o franqueador (Repeat Player), como o franqueado (One-Shotter).402 

 
39967. O procedimento arbitral é sigiloso, sendo vedado a todos os membros do CAESP, aos árbitros, às 

partes, aos peritos e a quaisquer outros eventualmente envolvidos, divulgar informações a este relacionadas, 

salvo mediante autorização por escrito de todas as partes. 
40013.1 O procedimento arbitral será rigorosamente sigiloso, sendo vedado à CAMARB, aos árbitros, 

demais profissionais que atuarem no caso e às próprias partes, divulgar quaisquer informações a que tenham 

acesso em decorrência de seu ofício ou de sua participação no processo, sem o consentimento de todas as 

partes, ressalvados os casos em que haja obrigação legal de publicidade e o disposto no presente 

regulamento. 
401 DINAMARCO, Candido Rangel. A Arbitragem na teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 

2013. p. 61. 
402Discorrem os autores que “Outro aspecto de suma importância para esse tipo de contrato é a 

confidencialidade. Nenhuma das partes se beneficia da exposição do conflito existente entre elas. Nem 

franqueador, que pode ver o interesse potencial de outros franqueados reduzir ante a notícia do conflito; 

nem franqueado, que vê fornecedores, parceiros, empregados e, por que não, clientes em dúvida sobre seu 

futuro. Além disso, trata-se de contrato que contém muito do segredo do negócio (saber-fazer). A exposição 

do conflito lhes traz mais malefícios que benefícios”. CAHALI, Francisco José; PASTORE, Ana Cláudia; 

RODOVALHO, Thiago. O Uso de ADRs nas disputas de franquia. In Arbitragem e Mediação em matéria 

de propriedade intelectual. São Paulo: Comitê Brasileiro de Arbitragem CBAr & IOB, 2014. p. 156-170. 

Consultado no site kluwer arbitration, sem paginação. 
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No mesmo sentido, Milos Novovic, ao tratar das arbitragens mandatórias em 

relações de trabalho, expõe que a confidencialidade pode ser benéfica tanto para o 

empregador quanto para o empregado.403 

Não negamos que a confidencialidade do procedimento traga para as partes 

inúmeras vantagens. Aliás, em estudo realizado pelo Comitê Brasileiro de Arbitragem 

(CBAr) em parceria com Ipsos, no ano de 2012, concluiu-se que a confidencialidade está 

entre as quatro principais vantagens da arbitragem mencionada pelos entrevistados. 

Contudo, a utilização de um procedimento confidencial pode contribuir para que 

partes em relação desequilibrada aumentem essa disparidade, de forma que seja 

verificado o Fenômeno Repeat Player. 

Para entendermos como a confidencialidade pode atuar de forma a contribuir para 

a manifestação do Fenômeno Repeat Player, devemos rememorar dois tópicos tratados 

anteriormente e que são, em parte, consequência direta da confidencialidade que 

usualmente se aplica aos procedimentos arbitrais: trata-se, em primeiro lugar, do 

isolamento do sistema arbitral, em razão do desconhecimento acerca das decisões 

proferidas por outros árbitros e; em segunda lugar, da capacidade dos Repeat Players de 

indicarem árbitros com base em informações não divulgadas. Esses dois pontos já foram 

tratados em itens específicos, cumpre-nos, portanto, demonstrar como a 

confidencialidade dos procedimentos arbitrais contribui para que essas duas constatações 

efetivamente se verifiquem. 

A falta de divulgação das decisões proferidas no âmbito arbitral, vem sendo 

apontada como um dos problemas da arbitragem. Marta Requejo Isidro argumenta que a 

 
403Cf. NOVOVIC, Milos. Loose Lips Sink Ships: Mandatory confidential arbitration of employment 

disputes as a reputational risk management tool. Journal of International Arbitration, Kluwer Law 

International, v. 31, n. 5, 2014. p. 545: “For the companies. There are numerous advantages associated 

with confidentiality of employment disputes, including the prevention of drastic scenarios following 

reputational risk incidents outlined above. With no consumer backlash to worry about and no high profile 

incidents to turn business partners and prospective talented employees away, confidentiality seems like a 

rational choice. In addition, employment disputes typically involve disclosure of highly sensitive data that 

could negatively influence regular business operations in countless ways, both externally and internally 

[…] For employees, confidentiality is enormously significant as well. If reputation is important for 

companies, then it is crucial for the people in the job market”.  

Em conclusão, aponta que “All things considered, confidential arbitration of employment disputes allows 

companies to maintain a positive public image, attract new talent, maintain good client and investor 

relationships, allows employees to maintain their professional reputation intact, and keeps future 

employers from discriminating against them”. NOVOVIC, Milos. Loose Lips Sink Ships: Mandatory 

confidential arbitration of employment disputes as a reputational risk management tool. Journal of 

International Arbitration, Kluwer Law International, v. 31, n. 5, 2014. p. 549. 
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falta da divulgação das decisões arbitrais impede, não só a criação de precedentes, como 

também, o próprio desenvolvimento do direito. Segundo a autora 

[a] comunidade acadêmica, assim como o judiciário, lamentam o recurso à 

arbitragem por suas consequências negativas sobre o desenvolvimento dos 

ordenamentos jurídicos. [...] Os casos que vão à arbitragem limitam o potencial 

dos tribunais de desenvolver e explicar a lei; resultam no abandono de uma 

função muito importante –“resolution of disputes behind closed doors results 

in retarding public understanding of the law, and public debate over its 

application”. Isso é especialmente correto para os sistemas de common law, 

devido a sua forma específica de criar leis.404 

De maneira similar, Philip Wimalasena, no artigo “The publication of arbitral 

awards as a contribution to legal development – a plea for more transparency”, expõe 

que o isolamento do processo arbitral e a impossibilidade de as partes terem acesso a 

decisões de outros procedimentos arbitrais dificultam o desenvolvimento da técnica 

legislativa, sobretudo para determinadas áreas do direito nas quais os litigantes tendem a 

recorrer sempre à jurisdição privada.405  

Segundo o autor, as consequências desse isolamento do processo arbitral podem 

ter várias implicações, sendo, a primeira delas, a impossibilidade da criação de 

precedentes e o consequente desenvolvimento do corpo normativo.406  

Mais sintomático, no entanto, é o fato de que a não divulgação de decisões, impede 

a utilização estratégica do processo arbitral, ao menos de forma isonômica. A 

confidencialidade do procedimento contribui para a criação de um ambiente imprevisível, 

 
404 Tradução livre: ISIDRO, Marta Requejo. Arbitraje y tribunales para el comercio internacional en el 

'mercado de la litigacion'. Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, v. 12, n. 1, p. 13-77, 2019. 

p. 29: “La comunidad académica, así como la judicatura, lamentan el recurso al arbitraje por sus 

consecuencias negativas sobre el desarrollo de los ordenamentos jurídicos. [...] Los casos que van a 

arbitraje limitan el potencial de los tribunales para desarrollar y explicar la ley; se produce el abandono 

de una función muy importante –“resolution of disputes behind closed doors results in retarding public 

understanding of the law, and public debate over its application”. Esto es especialmente cierto para los 

sistemas de common law, debido a su forma específica de crear leyes”. 
405 WIMALASENA, Philip. The publication of arbitral awards as a contribution to legal development: a 

plea for more transparency. ASA Bulletin, v. 37, n. 2, p. 279-288, 2019. p. 280: “The arbitration 

proceedings as such, their initiation and – most importantly – their outcomes remain confidential and 

unknown to the broader public. Very few, if any, national laws require the publication of arbitral awards. 

However, the “outsourcing” of entire areas of the law to the confidentiality of arbitral proceedings comes 

at a price: legal discourse and development are impaired and, at worst, stalled”. 
406WIMALASENA, Philip. The publication of arbitral awards as a contribution to legal development: a 

plea for more transparency. ASA Bulletin, v. 37, n. 2, p. 279-288, 2019. p. 280: “This problem has various 

facets: First of all, it is a methodological problem because it impacts the manner in which legal precedent 

is formed. Legal development through judicial precedent necessarily requires the publicity of legal 

decisions”.  
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presume-se que as partes não tenham conhecimento acerca da maneira com a qual aquele 

determinado órgão julgador aprecia certas questões.  Como expõe o autor  

[é], para além disso, um problema prático-estratégico pois impede que os 

representantes das partes avaliem as chances de sucesso em um dado caso. 

Enquanto no processos judicial o advogado usualmente alinhará sua estratégia 

processual com os precedentes pertinentes (da Suprema Corte) e irão informar 

seu cliente acerca das chances e riscos de trazer ou defender certas questões, 

isso é praticamente impossível em certas áreas do direito comercial porque não 

há precedentes publicamente acessíveis, o que poderia guiar o processo 

decisório. O resultado, nada surpreendente, desses desdobramentos é a 

reiteradamente lamentada “imprevisibilidade” das decisões arbitrais.407 

Especificamente ao comentar sobre a atuação dos árbitros, Sherlin Tung defende 

que a confidencialidade da arbitragem impede que os árbitros sejam fiscalizados, criando 

um ambiente no qual não há consistência na interpretação e aplicação da lei, impedindo, 

ou ao menos prejudicando, o desenvolvimento do direito408. A autora vai além e pontua 

que a divulgação do conteúdo das decisões arbitrais permitiria que a comunidade arbitral 

tivesse mais conhecimento sobre os indivíduos que estão sendo apontados como árbitros. 

Esse “insight” sobre quem são os árbitros é especialmente relevante para as partes, visto 

que a escolha e indicação do árbitro é uma das decisões mais importantes tomada pela 

parte ao longo do procedimento arbitral, se não a mais. Assim, ter mais dados acerca do 

profissional a ser indicado é primordial.409 

 
407 WIMALASENA, Philip. The publication of arbitral awards as a contribution to legal development: a 

plea for more transparency. ASA Bulletin, v. 37, n. 2, p. 279-288, 2019.p 280: “It is, beyond that, a 

practical-strategic problem because it prevents party representatives from evaluating the chances of 

success in a given case. Whereas in a litigation setting counsel will usually align the procedural strategy 

with the pertinent (Supreme Court) precedent and will advise clients on the chances and risks of bringing 

or defending certain claims, this is near impossible in certain areas of commercial law because no publicly 

accessible precedent, which could guide the decision-making process, exists. A hardly surprising result of 

these developments is the often lamented “unpredictability” of arbitral decisions”. 
408 LIN, Brian; TUNG, Sherlin. More Transparency in International Commercial Arbitration: To Have or 

Not to Have?. Contemporary Asia Arbitration Journal, Vol. 11, No. 1, p. 21-44, maio. 2018, Disponível 

em SSRN: https://ssrn.com/abstract=3188001. p. 28: “Keeping arbitral awards confidential can result in 

further harm to the arbitral process such as making it more difficult to hold arbitrators accountable for the 

awards rendered, creating a lack of consistency in relation to the interpretation of similar legal provisions 

and issues and, as mentioned above, hindering the development of the lay in many important commercial 

areas. [...] If arbitral awards are kept confidential it means that we are bind to the way the arbitrators are 

performing in their roles as fact-finders and contract interpreters. These are important functions that the 

way arbitrators perform such functions should be made known to parties, arbitral institutions and the 

overall legal community”. 
409LIN, Brian; TUNG, Sherlin. More Transparency in International Commercial Arbitration: To Have or 

Not to Have?. Contemporary Asia Arbitration Journal, Vol. 11, No. 1, p. 21-44, maio. 2018, Disponível 

em SSRN: https://ssrn.com/abstract=3188001. p. 29: “Publication of arbitral awards would also provide 

parties, arbitral institutions and the legal community with more insight into and knowledge of the 

individuals to whom they are entrusting the resolution of their disputes. Given that a party’s selection of 

their arbitrator is arguably the most important factor in an arbitration, there would be great value in 

increased legitimization of arbitration through the transparency that would result from the publication of 

awards”. 

https://ssrn.com/abstract=3188001
https://ssrn.com/abstract=3188001
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Contudo, esses malefícios gerados pela confidencialidade dos procedimentos 

arbitrais não são sentidos da mesma forma pelos agentes que utilizam o sistema arbitral. 

Sobretudo para fins deste trabalho, pontuamos que a confidencialidade potencializa as 

vantagens auferidas pelo Repeat Player em detrimento do One-Shotter. 

Voltamos aos pontos trazidos por Marc Galanter. O Repeat Player é capaz, em 

razão da sua reiterada prática, de colher e organizar as informações obtidas nos 

procedimentos que participou de forma que o One-Shotter não consegue. Isto é 

especialmente verdade quando os procedimentos são confidenciais.  

A confidencialidade dos procedimentos não impede que o Repeat Player se 

beneficie de sua reiterada participação, ou mesmo da prática acumulada de seus 

advogados. Uma vez que o Repeat Player participou de diversos outros procedimentos 

similares, pouco importa que as informações reunidas não estejam disponíveis ao público, 

pois o próprio Repeat Player é capaz de sistematizar e estudar a sua própria atuação de 

forma a melhorar seu desempenho nas próximas oportunidades. Além disso, o Repeat 

Player consegue se aproveitar do trabalho desenvolvido, replicando teses, argumentos e 

provas quando lhe forem convenientes. 

Não apenas isso, mas os seus advogados, que usualmente são especializados e 

atuam por meio de uma estrutura organizada, contarão também com uma “memória 

institucional”, podendo recorrer aos arquivos de outros casos similares para melhorarem 

e aperfeiçoarem suas defesas.  

Por outro lado, o One-Shotter pode ser prejudicado em razão da confidencialidade 

usualmente empregada no sistema arbitral. Como destacamos anteriormente, o One-

Shotter não participa de muitos processos, muitas vezes, sua atuação é escassa, limitando-

se àquele único procedimento. O mesmo se diz de seus advogados que, usualmente, não 

terão a mesma expertise e prática no setor, atuando poucas vezes. 

De maneira bastante categórica, Romulo Greff Mariani expõe que os Repeat 

Players da arbitragem têm hoje “condições de prever, de forma muito mais precisa e 

eficaz, qual o entendimento dos árbitros a propósito de uma determinada matéria” tendo 

em vista “a confidencialidade que abarca, ao menos em parte, esses processos [arbitrais] 
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(e suas decisões), e faz com que apenas um pequeno número de agentes (incluindo 

advogados) tenha acesso a decisões arbitrais”.410 

No mesmo sentido, Edward Silverman defende que a confidencialidade torna o 

procedimento arbitral individualizado para o One-Shotter, pois se afasta a possibilidade 

que este player se beneficie do conhecimento acumulado pela prática. Segundo o autor 

“com os procedimentos arbitrais eficazmente encobertos pelo manto da 

confidencialidade, empregadores estão aptos a manter uma ‘memória institucional das 

decisões arbitrais anteriores’, enquanto empregados são basicamente deixados a dar tiros 

no escuro”.411 

Kenneth Abraham e J.W. Montgomery, ao comentarem as arbitragens no ramo 

dos seguros, argumentam que em razão da confidencialidade que reveste os 

procedimentos arbitrais, os segurados não têm conhecimento acerca da forma como têm 

sido interpretadas as cláusulas contratuais pela própria seguradora em outros 

procedimentos, e menos ainda têm conhecimento acerca da interpretação que foi dada em 

outros procedimentos412. Mais importante ainda é a constatação dos autores de que as 

seguradoras, ainda que não estejam vinculadas às decisões proferidas em outros 

procedimentos, têm a capacidade de se utilizar de sua prática reiterada para tornarem sua 

atuação mais eficiente, especificamente apontam que a seguradora pode ter conhecimento 

 
410LIN, Brian; TUNG, Sherlin. More Transparency in International Commercial Arbitration: To Have or 

Not to Have?. Contemporary Asia Arbitration Journal, Vol. 11, No. 1, p. 21-44, maio. 2018, Disponível 

em SSRN: https://ssrn.com/abstract=3188001. p. 229. 
411SILVERMAN, Edward. The Suspicious Existence of the “Repeat Player Effect” in Mandatory 

Arbitration of Employment Disputes. The National Law Review, 2013. Disponível em: 

https://www.natlawreview.com/article/suspicious-existence-repeat-player-effect-mandatory-arbitration-

employment-disputes: “with arbitration proceedings effectively veiled in a cloak of secrecy, employers are 

able to maintain an ‘institutional memory of past arbitral rulings’, while employees are basically left to 

take shots in the dark”. 
412 ABRAHAM, Kenneth S.; MONTGOMERY, J.W.. The Lawlessness of Arbitration. UVA School of 

Law, Public Law Research Paper No. 02-09. dez. 2002. Disponível em 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=353340 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.353340, p. 12: “Just as 

importantly, when certain insurers always include arbitration clauses in their policies, then the meaning 

of policy provisions that are unique or distinctive to the insurer’s policies never come to be interpreted in 

accordance with established law governing their meaning, because there are no judicial decisions 

interpreting these provisions. Nor can any policyholder considering purchasing such a policy predict how 

its insurer will interpret terms that are unique to its particular policy form. Instead, each arbitration panel 

faced with a dispute as to the meaning of a particular provision must proceed as if it is writing on a blank 

slate. Yet the insurer may actually have already been involved in a series of arbitrations in which the 

meaning of the provision has been determined. Because of the confidential, non-precedent-setting character 

of those prior arbitrations, however, the policyholder will have no knowledge of the position the insurer 

took regarding the meaning of the provision, nor any knowledge of the prior arbitration panel’s 

interpretation of the provision”.   

https://ssrn.com/abstract=3188001
https://www.natlawreview.com/article/suspicious-existence-repeat-player-effect-mandatory-arbitration-employment-disputes
https://www.natlawreview.com/article/suspicious-existence-repeat-player-effect-mandatory-arbitration-employment-disputes
https://ssrn.com/abstract=353340
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.353340
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de como determinados árbitros julgam, informação esta que não é detida pelos 

segurados.413 

A única forma, portanto, que tanto o One-Shotter, como seu advogado, terão de 

se familiarizar com o sistema – e todas as demais implicações que a escolha pela 

arbitragem traz – reside na possibilidade de observar e estudar outros casos e situações.  

Contudo, dada a confidencialidade do sistema arbitral, esse aprendizado resta 

prejudicado se não totalmente inviabilizado. É virtualmente impossível que o One-Shotter 

e seus representantes consigam formar o mesmo tipo de “memória institucional” se 

pautados apenas em suas próprias experiências. 

Corroborando nossa conclusão, pontuamos que diversos autores defendem que 

deve haver certo grau de transparência nos procedimentos arbitrais, justamente para evitar 

que as partes habituadas a participar de procedimentos arbitrais obtenham vantagens 

perante àquelas que usualmente não litigam nessa esfera jurisdicional privada, i.e. Repeat 

Players e One-Shotters. Não por outra razão, Romulo Greff Mariani, Philip Wimalasena 

e  Joshua Karton expõem que determinado grau de transparência da arbitragem, poderia 

ser benéfica.  

Romulo Greff Mariani pontua que a implementação de um sistema de precedentes 

arbitrais pode ser positiva, dentre outras coisas, tendo em vista que “o precedente arbitral 

também pode ajudar a diminuir a assimetria de informação entre as partes e mesmo seus 

advogados, exercendo aqui algo que se entende ser positivo para a prática da 

arbitragem”.414  

No mesmo sentido, Philip Wimalasena aponta que implementar um procedimento 

arbitral transparente traria inúmeros benefícios para a comunidade jurídica, sobretudo 

para partes que estejam em posição desigual. Nas palavras do autor 

[a]s vantagens de maior transparência no processo decisório arbitral e no 

desenvolvimento da ‘jurisprudência’ arbitral são vários. Na fase pré-arbitral, a 

disponibilização ao público das decisões arbitrais permite que as partes e os 

 
413 ABRAHAM, Kenneth S.; MONTGOMERY, J.W.. The Lawlessness of Arbitration. UVA School of 

Law, Public Law Research Paper No. 02-09. dez. 2002. Disponível em 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=353340 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.353340, p. 14: “The insurer is 

not bound by the results in past arbitrations, yet may employ the experience and knowledge it has gained 

in those past arbitrations in attempting to succeed in the current arbitration. Because of its involvement in 

prior arbitrations, the insurer may know how particular potential arbitrators have ruled on recurring 

issues; yet the policyholder probably will have no access to such information”. 
414MARIANI, Rômulo Greff. Precedentes na Arbitragem. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 231. 

https://ssrn.com/abstract=353340
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.353340
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advogados tenham a oportunidade de avaliar os prospectos de sucesso do caso 

e pode prevenir o surgimento de novos conflitos em primeiro lugar. Durante o 

procedimento, maior transparência pode auxiliar na correção de desequilíbrios 

entre as partes (por exemplo no que diz respeito à indicação de árbitros), 

neutralizar abusos e condutas irresponsáveis dos árbitros e fornecer a litigantes 

ocasionais com menos experiência um nivelamento do campo.415 

Joshua Karton defende que partes que estão acostumadas a participar de 

arbitragens internacionais constroem uma base de conhecimento acumulado acerca dos 

profissionais usualmente indicados como árbitros o que, no entender do autor, garante 

vantagens despropositadas para tais players (considerados pelo autor como “insiders”). 

Por estas razões, o autor entende que a publicação das sentenças arbitrais, no ambiente da 

arbitragem internacional, ao permitir que outras partes avaliem a performance dos 

árbitros, beneficiaria os usuários “ocasionais” da arbitragem.416 

A constatação de ambos os autores, de que a arbitragem se beneficiaria de um 

maior grau de transparência, sobretudo quando os litigantes estão em posições desiguais 

de se beneficiar de sua própria experiência com o sistema, demonstra que a 

confidencialidade contribui para a propagação do Fenômeno Repeat Player.  

O Fenômeno Repeat Player é, então, intensificado uma vez que o One-Shotter não 

terá acesso a um extenso rol de materiais que possam lhe assistir, enquanto o Repeat 

Player contará com os benefícios da sua prática reiterada, consolidando sua própria 

atuação.  

Voltamos a reiterar, não se presume que a proteção dada pela confidencialidade 

seja buscada pelo Repeat Player com o intuito de prejudicar a atuação do One-Shotter. A 

 
415 Tradução livre: WIMALASENA, Philip. The publication of arbitral awards as a contribution to legal 

development: a plea for more transparency. ASA Bulletin, v. 37, n. 2, p. 279-288, 2019. p. 285: “The 

advantages of greater transparency in the arbitral decision-making process and the development of an 

arbitral “jurisprudence” are manifold. In the pre-arbitral phase, the public availability of arbitral 

decisions provides parties and counsel with an opportunity to assess the prospects of success of a claim 

and may prevent conflicts from arising in the first place. During the proceedings, greater transparency may 

assist in correcting knowledge imbalances between the parties (for example with regard to the appointment 

of arbitrators), counteract abuse and careless conduct by arbitrators and provide less experienced one-

shot players with a level playing field”. 
416KARTON, Joshua. A conflict of interests: seeking a way forward on publication of international arbitral 

awards. Journal of The London Court of International Arbitration, v. 28, n. 3, p. 447-486, 2012. p. 

470/471: “Published awards, even in sanitised form, will enable parties to ’learn from mistakes of other 

parties’ and to assess whether a particular arbitrator would be appropriate for a given dispute [...] Parties 

that are frequent users of international arbitration system – or, perhaps more accurately, their counsel – 

may consider such knowledge of arbitrators and arbitration to constitute proprietary information deserving 

of protecting. The ability to obtain and preserve such competitive intelligence is of great value. This 

advantage accrues disproportionately to insiders. 

[...] Publication of awards will therefore benefit occasional users of international arbitration and will 

reduce the advantage of repeat players”. 
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confidencialidade pode ter como objetivo proteger e garantir situações sensíveis que 

poderiam ser prejudiciais para ambas as partes. A manifestação do Fenômeno Repeat 

Player pode ser mera consequência do fato de que essa opção por um procedimento 

confidencial não afete a atuação processual do Repeat Player, enquanto, por outro lado, 

influencia negativamente a atuação do One-Shotter. 

 

4.4.6. As regras procedimentais aplicáveis na produção probatória 

 

O campo de atuação das partes na organização e no design do procedimento 

arbitral lhes permite prever, limitar e regular diversas questões que usualmente são 

deixadas ao alvedrio do julgador ou que, de outra forma, seguiriam o rito específico de 

determinado código ou regras procedimentais. Isto é especificamente verdade quando 

lidamos com a produção probatória no âmbito da arbitragem. 

Independentemente de se tratar de uma arbitragem doméstica ou internacional, a 

flexibilidade que impera na arbitragem e o intenso intercâmbio de experiências dos 

agentes deste mercado, permitem que diversas técnicas de produção e valoração de provas 

sejam importadas dos mais diversos ordenamentos e tradições jurídicas. 

Não é incomum que as próprias partes, em razão da técnica de seus advogados 

com a condução de procedimentos arbitrais, bem como em razão de experiências 

passadas, designem métodos de coleta de prova específicos para aquela disputa ou 

contrato. Eduardo Parente observa bem esta faculdade quando aponta que 

[o] que integra o devido processo legal relativamente à instrução são 

basicamente a autonomia da vontade e o poder diretivo do árbitro. A 

flexibilidade causada no procedimento por tais influxos é tal que as partes, 

desde que de comum acordo e respeitadas as premissas da igualdade e do 

contraditório, poderão estabelecer procedimento totalmente diferente e até 

contrário ao chamado devido processo legal estatal (art. 22). Nesse aspecto, 

podem, perfeitamente, em exemplo muito feliz, proceder de uma forma 

adversarial como no discovery do sistema processual norte-americano. Ou 

mesmo desenhar um procedimento extremamente célere no que tange à 

oportunidade de oferecimento da prova, ou mesmo limitá-la [...].417 

De maneira similar, Guilherme Reisdorfer também trata do amplo espaço 

conferido às partes para que regulem a condução do procedimento, notadamente 

 
417PARENTE, Eduardo de Albuquerque. Processo Arbitral e Sistema. São Paulo: Atlas, 2012. (Coleção 

Atlas de Arbitragem). p. 214. 
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reconhecendo que no que diz respeito à produção de provas, as partes podem pactuar de 

forma diversa daquela originalmente concebida para o processo civil. Não por outra razão 

aponta que   

[...] nada impede que a produção de provas seja concebida mediante sistema 

integralmente alheio ao adotado pelo processo civil brasileiro. Assim, é 

possível que as partes adotem o modelo inquisitorial system (característico do 

processo civil brasileiro), no qual o juiz possui amplos poderes e autonomia 

instrutória. Faz-se possível também a adoção de uma sistemática mais afeita 

ao denominado adversarial system, típico dos países de common law, 

caracterizado pela prevalência do papel das partes ‘na determinação da marcha 

do processo e na produção de provas’. Portanto, se verifica a possibilidade de 

adoção de procedimentos probatórios não tipificados no direito processual civil 

brasileiro. É o caso da discovery e do depoimento técnico, mecanismos típicos 

da common law.”418  

Essas escolhas procedimentais são particularmente relevantes, porque afetam a 

dinâmica do procedimento arbitral, impactando a forma com a qual as partes, 

representadas por seus advogados, atuam perante os árbitros. Não por outra razão, Guiddo 

Carducci reconhece que as escolhas das partes quanto às regras para produção e coleta de 

provas sejam um importante elemento que afeta a “Advocacy” das partes no âmbito da 

arbitragem, isto é, a capacidade de atuar de maneira efetiva.419 

 
418 REISDORFER, Guilherme F. Dias. A estrutura e a flexibilidade do Procedimento Arbitral. In: 

PEREIRA, Cesar Augusto Guimarães; TALAMINI, Eduardo (org.). Arbitragem e Poder Público: 

Saraiva, 2010. p. 301-327. p. 316. 
419 CARDUCCI, Guido. Advocacy en litigación y arbitraje internacional. Principios comunes, diferencias 

y variables en derecho comparado del arbitraje. Spain Arbitration Review, v. 2020, n. 37, p. 55-76, 2020. 

p. 67: “La “cantidad” de componente contractual que integra el derecho del arbitraje, en particular 

“internacional”, implica hoy en muchos países una amplia libertad procesal y sustantiva para las partes 

de acordarse sobre asuntos que fijan las características principales del arbitraje y influencian las 

posibilidades de Advocacy. Se trata principalmente de: [...]b. acuerdos de las partes sobre las reglas de 

arbitraje (ICC, LCIA, ICDR, etc.) o de prueba aplicables. Ellas incluyen disposiciones pertinentes en tema 

de Advocacy. Por ejemplo, las reglas IBA sobre la prueba permiten la preparación de los testigos a la 

prueba delante del tribunal, sin alterar sus opiniones y verdades. En el mismo tiempo, las reglas aplicables 

a los abogados, si aplicables también en arbitraje internacional, merecen ser consideradas y podrían 

obligarlos a la preparación del testigo en algunos países, o someterlos a condiciones o, a veces, prohibirlos 

a esta preparación en otros países; [...]f. acuerdos directos de las partes sobre las reglas y los medios 

admitidos de prueba de los hechos relevantes para la pretensión arbitral (declaraciones de las partes o 

terceros, prueba documental, pericial, testifical), o acuerdos indirectos por la elección de reglas 

nacionales o internacionales (IBA, Reglas de Praga, etc.). Las tradiciones probatorias entre los países de 

Civil y de Common Law oponiéndose en parte, y por lo menos en tema de Discovery de documentos y de 

Cross examination de testigos, este poder de elección directa o indirecta es particularmente útil en 

arbitraje internacional y permite a las partes de acordarse sobre las reglas más oportunas y que consideran 

equilibradas en cada arbitraje; g. acuerdos de las partes sobre la oportunidad de una audiencia y, si hay 

audiencia, sobre su lugar, duración, lengua(s), con consecuencias prácticas (gastos, preparación), etc.; h. 

acuerdos de las partes sobre la participación de testigos y peritos y, si hay participación, sus nombres y 

lengua de intervención frente al tribunal, los gastos de la interpretación si necesaria, la posibilidad de 

confrontación directa de los peritos para determinar rápidamente los puntos de acuerdo y de desacuerdo 

(Concurrent Expert Evidence o “Hot-Tubbing”), la oportunidad de Cross Examination, etc”. 
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A estipulação de regras atinentes à produção probatória no âmbito da arbitragem 

é bastante positiva, justamente, porque permite que as partes modulem um procedimento 

específico para a sua própria disputa, levando em consideração as particularidades do 

caso em concreto.  

A bem da verdade, a depender do tipo de disputa, é usual que as partes acabem 

restringindo a produção probatória, por exemplo, dispensando, desde quando redigem a 

cláusula compromissória, a realização de audiência para oitiva de testemunhas, ou então, 

é também possível que as partes limitem a produção de provas apenas a documentos 

escritos. Este tipo de limitação à produção de determinadas provas pode ser feito, tanto 

buscando tornar o procedimento mais célere e efetivo, excluindo, desde o início a 

produção de provas complexas, custosas e demoradas, por já se ter ciência do tipo de 

provas que normalmente são relevantes e usuais naquela relação jurídica específica, visto 

que, para determinados mercados, é sabido que certos tipos de provas são mais ou menos 

efetivos. 

O amplo espaço para estipulação de regras procedimentais para produção 

probatória também permite que sejam incorporadas técnicas desenvolvidas em outros 

procedimentos e que passaram a ser amplamente difundidas no âmbito da arbitragem. A 

título exemplificativo, podemos citar o Redfern schedule420, o protocolo de Sachs421 e o 

hot tubbing422. As três técnicas exemplificativamente mencionadas surgiram no âmbito 

 
420 HARRIS, Peter; LUTTRELL, Sam. Reinventing the Redfern. Journal of International Arbitration, 

v. 33, n. 4, p. 353-364, 2016. p. 354: “It is now established practice to use ‘Redfern Schedules’ as the 

medium of exchange in document production in international arbitration. This device, conceived by Alan 

Redfern (as an adaptation of the ‘Scott Schedule’), is designed to filter out the genuine DPRs from the 

spurious – in other words, to prevent fishing expeditions and confine the documents exchanged to the points 

that really matter to the parties’ pleaded cases”. 
421 HAUGENEDER, Florian. The Arbitration Agreement and Arbitrability, Party-Appointed and Tribunal-

Appointed Experts in International Arbitration. In: KLAUSEGGER, Christian et al (org.). Austrian 

Yearbook on International Arbitration 2020: Manz’Sche Verlags- Und Universitätsbuchhandlung, 

2020. p. 177-198. p. 182: “The “Sachs-Protocol” is a proposal of Klaus Sachs to address the perceived 

partisan evidence from party-appointed experts. According to the Protocol, each side may propose a 

number of experts with whom the proposing party would feel comfortable. The tribunal then appoints one 

expert from each side, and the two experts are subsequently working as a team producing a single expert 

report. The procedure leading to the production of the report is essentially the same as with a single expert: 

the experts are working under the directions of the tribunal and are not allowed to have ex parte 

communications with the party that nominated him or her”. 
422 JONES, Douglas S.. Party Appointed Experts in International Arbitration: asset or 

liability?. Arbitration: The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management, v. 

86, n. 1, p. 2-21, 2020. p. 12: “Expert “hot-tubbing”, or witness conferencing, is a technique often adopted 

by arbitral tribunals and courts. It refers to the practice of taking evidence from experts from similar 

disciplines simultaneously, allowing each expert to engage with the Tribunal and each other in a forum-

like discussion as to their differences”. 
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da arbitragem internacional e sua utilização tem se tornado corriqueira notadamente em 

razão da eficiência que trazem ao procedimento. Com essas técnicas de produção e coleta 

de provas, criam-se expedientes específicos que não são previstos em nenhum 

ordenamento jurídico, constituindo-se em verdadeiras originalidades do ramo da 

arbitragem.  

Ainda no que diz respeito à incorporação de regras específicas, conforme já 

tratado anteriormente, vale notar que no âmbito da arbitragem, existe uma profusão de 

soft laws procedimentais. Especificamente no que diz respeito à produção de provas, insta 

notar as IBA Guidelines on the Taking of Evidence e as Prague Rules. A utilização de soft 

laws pode ser bastante benéfica, pois traz elementos de segurança e previsibilidade para 

o procedimento, na medida em que se incorpora um determinado regramento que, não só 

foi desenhado e concebido pelos próprios usuários do sistema, como ainda é foco de 

diversos estudos que contribuem para a formação de uma sólida base de conhecimento 

sobre o tema. 

Por fim, ainda no que diz respeito à produção de provas, é também importante 

mencionar que a liberdade conferida às partes permite que sejam importadas técnicas 

procedimentais de outros ordenamentos e tradições jurídicas. Exemplificativamente, vale 

mencionar as técnicas do cross-examination, onde o advogado da parte contrária realiza 

a inquirição da testemunha para desacredita-la423, bem como a apresentação de written 

witness testimonies, pela qual a parte apresenta, de antemão, depoimentos escritos das 

testemunhas que arrolou, permitindo que a contraparte e os árbitros tenham ciência do 

conteúdo do depoimento antes da realização da audiência424. Ambas técnicas mais afeitas 

 
423 HARBST, Ragnar. A Counsel's Guide to Examining and Preparing Witnesses in International 

Arbitration: Kluwer Law International, 2015. p. 97: “Cross-examination is the examination of a witness 

by the opposing party’s counsel. It is the corrective to the direct examination. As we have seen, the common 

law system in which cross-examination developed trusts that the truth is best established by strong 

presentations of the case by the parties themselves. Direct examination provides the party with an 

opportunity to tell its story. Cross-examination is the opposing party’s opportunity to show that the story 

is not accurate and not reliable”. 
424 LÖRCHER, Gino. Improving Procedures for Oral and Written Witness Testimony. In: BERG, Albert 

Jan van Den (ed.). Planning Efficient Arbitration Proceedings: The Law Applicable in International 

Arbitration: ICCA & Kluwer Law International, 1996. p. 145-153. (ICCA Congress Series). p. 148: 

“Contrary to German tradition, in my opinion, the written witness statement has an important function in 

arbitration proceedings. Written statements: – Help to “cut down to size” generic allegations of fact and 

may thereby reduce the areas of contestation; – They have a discovery function; – They will allow the 

identification of those situations which may be material to the case, and will, consequently, help early on 

to direct the tribunal's and the parties' minds to the relevant issues; – They will allow to reduce the length 

of hearings, as compared to the procedure in many State courts”. 
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aos ordenamentos de tradição do common law têm se tornado usuais no âmbito da 

arbitragem. 

Todas essas regras e expedientes atrelados à condução do procedimento arbitral, 

especificamente no que diz respeito à instrução probatória, buscam trazer eficiência, seja 

em termos de tempo, seja em termos de recursos. Tais técnicas também têm um 

importante papel na redução dos custos de transação atrelados ao procedimento arbitral, 

a parte já tem ciência, de antemão, de quais os tipos de gastos que poderá vir a incorrer 

com a produção probatória, de tal sorte que já pode, desde o início, ponderar acerca dos 

custos de instauração de um eventual procedimento arbitral.  

A despeito do intuito benéfico dessas técnicas, fato é que não podemos deixar de 

considerar que a utilização de tais expedientes, principalmente quando incorporadas na 

convenção arbitral, possa contribuir para o Fenômeno Repeat Player. Entendemos desta 

forma por duas razões, em primeiro, pois a tais procedimentos contribuem para a 

aumentar a complexidade do corpo normativo, demandando das partes um conhecimento 

técnico e específico sobre tais expedientes que, presumivelmente, o One-Shotter não 

tenha. Em segundo, é igualmente possível que tais procedimentos sejam adotados pelos 

Repeat Players justamente com o intuito de auferirem vantagens, sobretudo por limitarem 

a atuação do One-Shotter. 

Quanto à primeira constatação, partimos da premissa de que a incorporação de 

regras procedimentais específicas e técnicas, originais da arbitragem, favorece a criação 

de um ambiente complexo, no qual a parte menos bem assistida encontrará maiores 

dificuldades para exercer suas prerrogativas processuais.  

A incorporação de diversas técnicas específicas do ramo da arbitragem (tais como 

o protocolo de Sachs, Redfner Schedule ou o hot tubbing), ou a possibilidade de se 

importar procedimentos originários de outras tradições jurídicas (tal como o cross-

examination), importa reconhecer que a técnica da advocacia na arbitragem seja 

altamente especializada. Não por outra razão existem diversos livros e cursos que buscam 

tratar da advocacia arbitral, de forma que os profissionais que se dedicam à área tenham 

amplos conhecimentos dessas técnicas específicas.  

Fato é, no entanto, que se presume do One-Shotter que não tenha acesso a esses 

profissionais, razão pela qual sua atuação poderá ser deficitária caso seja representado 
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por advogados não familiarizados com tais expedientes. Como tratado por Marc Galanter 

em nosso referencial teórico, a complexidade do corpo normativo é um importante 

elemento que contribui para a manifestação do Fenômeno Repeat Player. Devemos notar 

assim que, em um ambiente altamente especializado, onde as partes têm capacidade de 

criar e adotar regras específicas, essa complexidade inerente à operação do processo se 

torna ainda mais perceptível. 

Esse impacto da adoção de regras procedimentais específicas ao Fenômeno 

Repeat Player é o que podemos considerar como sendo decorrente do funcionamento 

fisiológico da arbitragem. O funcionamento adequado de um procedimento arbitral pode 

ensejar que uma parte mais fraca (One-Shotter) tenha mais dificuldades em atuar do que 

uma parte mais forte que tenha condições de contratar advogados mais especializados 

(Repeat Player). Em outros termos, a adoção de expedientes concebidos para auxiliar a 

condução célere e efetiva de um procedimento arbitral pode trazer efeitos reversos para 

uma parte despreparada e desqualificada tecnicamente, ainda que esse não seja o objetivo 

da aplicação e utilização de tais regras e expedientes. 

Contudo, não podemos deixar de notar que essa prerrogativa das partes em 

formularem o seu próprio procedimento, inclusive limitando a produção de determinadas 

provas, pode ser utilizada de maneira patológica, isto é, desvirtuando-se os reais 

propósitos do instituto.  

Como amplamente tratado ao longo deste trabalho, assumimos que o Repeat 

Player tem condições de formular e, até certo ponto, impor os termos contratuais aos One-

Shotters, o que se aplica, igualmente, à convenção arbitral. Desta forma, a inserção de 

regras procedimentais que limitem a produção probatória, ou que ao menos as dificultem, 

pode ser feita de maneira abusiva com o intuito de lesar o One-Shotter.  

Essa crítica é especificamente notada na realidade norte-americana. Autores como 

Katherine Stone e Alexander Colvin apontam que  

[…] enquanto algumas convenções arbitrais incluem proteções ao devido 

processo legal, outras reduzem prazos prescricionais, alteram regras de ônus 

da prova, limitam o tempo que uma parte terá para apresentar seu caso ou, de 

outro modo, impõem regras procedimentais restritivas. Na prática, é a 
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organização e não o consumidor ou o empregado que decide se incluirá 

salvaguardas de justiça no processo arbitral.425 

A utilização da inclusão de convenção arbitral que limite o direito do One-Shotter 

ao exercício de prerrogativas processuais era de tal sorte usual que a AAA elaborou e 

divulgou um protocolo de devido processo legal permitindo que se recuse a administrar 

procedimentos arbitrais oriundos de cláusulas compromissórias que imponham restrições 

de direitos a partes fracas (especificamente consumidores). 

O amplo espaço garantido às partes para que regulem aspectos procedimentais 

pode contribuir para que o Fenômeno Repeat Player se verifique também no âmbito da 

arbitragem. Tanto porque o Repeat Player, antevendo possíveis cenários, é capaz de 

regular tais questões de maneira que lhe seja mais favorável na própria convenção de 

arbitragem, ou porque a própria dinâmica do procedimento arbitral e do mercado traz 

elementos de tecnicidade e complexidade que dificultam a atuação do One-Shotter. 

  

 
425COLVIN, Alexander J.S.; STONE, Katherine V.W. The arbitration epidemic: mandatory arbitration 

deprives workers and consumers of their rights. Economic Policy Institute Briefing Paper, n. 414, dez. 

2015, p. 4: “while some arbitration agreements include due-process protections, others shorten statues of 

limitations, alter the burdens of proof, limit the amount of time a party has to present his or her case, or 

otherwise impose constrictive procedural rules. In practice it is the corporation not the consumer or 

employee that gets to decide whether to include fairness protections in the arbitration procedure”. 
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CONCLUSÃO 

 

Após mais de duas décadas desde que promulgada a Lei de Arbitragem, existe 

hoje um enorme incentivo para a utilização do instituto como um método de resolução de 

disputas para as mais diversas relações contratuais. O fortalecimento da arbitragem não 

depende mais da criação de incentivos e ações que afirmem as suas qualidades, pelo 

contrário, entendemos que hoje se faz necessária uma análise crítica do instituto na 

tentativa de identificar questões sensíveis que impedem, ou ao menos dificultam, a 

utilização adequada do procedimento arbitral.  

Partimos da hipótese de que, dentre os problemas que podem resultar desta ampla 

divulgação do instituto da arbitragem, encontra-se a sua utilização como meio de 

intensificar a manifestação do que denominamos como Fenômeno Repeat Player. 

Identificamos que, em razão de sua ampla utilização, a arbitragem não é mais um método 

de resolução de disputas utilizado apenas por partes sofisticadas e bem providas de 

recursos econômicos e técnicos. Ao contrário, constatamos que a arbitragem tem se 

mostrado como um método comumente empregado para resolução de disputas entre 

partes que não possuem a mesma capacidade técnica ou poderio econômico, ou ainda 

como um método de resolução de disputas derivadas de relações jurídicas nas quais existe 

grande dependência de uma parte em relação a outra.  

Essas constatações ensejam a questão acerca da viabilidade e adequação do 

instituto como um método efetivo de resolução de disputas. Indagamos se as 

características do processo arbitral poderiam ser utilizadas pelas partes mais preparadas e 

equipadas para desvirtuar o seu propósito, qual seja, prover uma solução 

heterocompositiva à controvérsia estabelecida entre as partes, para ser um campo de 

propagação e aferição de vantagens pelo litigante mais forte. Em outros termos, 

questionamos se a arbitragem, enquanto método de resolução de disputas, poderia ser um 

ambiente no qual o Fenômeno Repeat Player pudesse se manifestar. 

Para que prosseguíssemos à análise proposta, se fez necessário, em primeiro lugar, 

definir o conceito de Fenômeno Repeat Player. Para tanto, adotamos como referencial 

teórico o trabalho de Marc Galanter, no qual o professor cunhou os termos Repeat Player 

e One-Shotter pautando-se na proposição de que determinados litigantes, em razão de sua 

atuação reiterada perante as cortes estatais, são capazes de operar o processo adjudicatório 
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para auferir vantagens sobre aqueles litigantes que, em contrapartida, participam apenas 

esporadicamente.  

Para o autor, diversas são as vantagens que podem ser auferidas pelos litigantes 

habituais, ou seja, os Repeat Players. De maneira resumida, o professor Marc Galanter 

identificou nove vantagens auferidas pelos Repeat Players, sendo estas: (i) a capacidade 

de estruturarem as transações; (ii) a redução do custo marginal de cada litígio; (iii) a 

construção de relacionamentos informais com os agentes do processo adjudicatório; (iv) 

maior poder de barganha; (v) a capacidade de “play the odds”; (vi) capacidade de 

influenciar alteração de regras e normas; (vii) capacidade de gerar alterações normativas 

por meio do próprio processo; (viii) capacidade de discernir quais estratégias podem vir 

a ser acolhidas pelas cortes a ponto de passarem a integrar o ordenamento jurídico; e (ix) 

a capacidade de investir na construção de normas que sejam efetivamente aplicadas pelas 

instituições, ou seja, que sejam aderidas pelos agentes. 

Demonstramos que essas vantagens só são auferidas pelos Repeat Players em 

razão, não só da prática habitual perante as cortes, mas também em razão da influência 

de quatro elementos que intensificam os efeitos dessa atuação reiterada, quais sejam (i) 

as características das próprias partes (tais como poder econômico, estrutura 

organizacional, expertise etc.); (ii) a capacidade técnica e a qualidade dos advogados 

contratados; (iii) o papel e a atuação das instituições; e (iv) a complexidade do corpo 

normativo.  

Com base nessa sistematização do trabalho de Marc Galanter, foi possível 

estabelecer o referencial teórico, definindo o conceito de Fenômeno Repeat Player. Uma 

vez definido tal conceito, passamos a uma análise do instituto da arbitragem, enquanto 

método de resolução de disputas privado, na tentativa de verificar se as características 

próprias da arbitragem proporcionam ou mitigam as condições necessárias para que o 

Fenômeno Repeat Player se manifeste. 

A conclusão a que chegamos é que, por mais que certas características do processo 

arbitral contribuam para a mitigação do Fenômeno Repeat Player, em sua maioria elas 

proporcionam aos Repeat Players maiores condições para auferirem vantagens sobre 

contrapartes One-Shotters. 
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Seja em função de sua natureza jurisdicional, seja em função de sua natureza 

contratual/privada, pudemos concluir que o instituto da arbitragem permite aos Repeat 

Players auferir com o processo arbitral mais do que a simples resolução de disputas, 

caracterizando assim a manifestação do Fenômeno Repeat Player. 

Quanto à natureza jurisdicional da arbitragem, dividimos nossa análise em três 

tópicos, sendo que, das três perspectivas consideradas, pudemos concluir que em duas 

delas as características do processo arbitral podem contribuir para a manifestação do 

Fenômeno Repeat Player e, em uma delas, o processo arbitral pode ser utilizado para 

mitigar tal fenômeno. 

No que diz respeito à possibilidade de mitigação do Fenômeno Repeat Player, 

consideramos que a aplicação do princípio da inércia ao processo arbitral não 

necessariamente resulta, como apontou Marc Galanter, em um benefício aos litigantes 

habituais. Em razão da oportunidade e da expectativa que se tem de que o processo 

arbitral se desenvolva de maneira mais colaborativa, havendo maior interação entre partes 

e julgadores no intuito de garantir a prestação jurisdicional efetiva, concluímos que há 

espaço para que os árbitros atuem de forma a mitigar as consequências das diferenças 

entre Repeat Players e One-Shotters. Seja, pois, o procedimento arbitral oportuniza aos 

árbitros atuar de forma mais participativa na própria definição do objeto da demanda, ou, 

porque, no procedimento arbitral confere-se aos árbitros e às partes a oportunidade de 

movimentar o processo de forma a garantir a prestação jurisdicional mais efetiva, 

ponderamos que o Fenômeno Repeat Player pode ser mitigado. 

Por outro lado, observamos que o fechamento do sistema processual arbitral e o 

espaço para que este sistema seja autorregulado permitem aos Repeat Players auferir 

vantagens sobre os litigantes One-Shotters.  

Quanto ao primeiro ponto, identificamos que o fechamento do sistema arbitral 

poder contribuir para a manifestação do Fenômeno Repeat Player de duas formas. 

Primeiro, o fechamento do sistema traz um fator de complexidade à operação do processo 

arbitral que pode dificultar o pleno exercício das faculdades processuais por parte do One-

Shotter. Conforme estabelecido no trabalho de Marc Galanter, a complexidade do corpo 

normativo afeta de forma diferente Repeat Players e One-Shotters, na medida em que os 

primeiros têm menos dificuldades para operar os sistemas adjudicatórios do que os 

últimos. Essa conclusão de Marc Galanter, como pudemos verificar, se aplica igualmente 
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ao processo arbitral, sendo que, por se tratar de um sistema processual autônomo e 

balizado por princípios e regras próprios, pressupõe-se que o One-Shotter tenha mais 

dificuldade em atuar do que o Repeat Player. 

Observamos também que o fechamento do sistema processual arbitral também 

pode contribuir para a manifestação do Fenômeno Repeat Player na medida em que é da 

natureza desse sistema conceber cada procedimento de forma isolada. O sistema 

processual arbitral não prevê, diferente do processo civil estatal, mecanismos que 

permitam a interação entre procedimentos distintos. Tal concepção individualizada do 

processo arbitral se manifesta por meio da falta de instrumentos para instauração de 

demandas coletivas, pela existência de poucos mecanismos aptos a lidar com o fenômeno 

da conexão entre demandas e pela falta de mecanismos que busquem a uniformização e 

a coerência das decisões.  

Em razão desse isolamento, agrava-se a situação do One-Shotter perante o Repeat 

Player, na medida em que aqueles não podem usufruir da atuação conjunta (reduzindo 

custos, se beneficiando da experiência dos demais etc.) e tampouco podem recorrer a 

decisões proferidas em outros casos. Por sua vez, os Repeat Players não sofrem da mesma 

forma com esse isolamento dos procedimentos, na medida em que se beneficiam da sua 

própria “memória institucional”, bem como contam com o apoio de serviços jurídicos 

especializados e experientes que possuem, eles mesmos, os seus próprios registros de 

casos passados. 

Identificamos também que a autorregulação da arbitragem pode, em tese, 

contribuir para a manifestação do Fenômeno Repeat Player, uma vez que se abre mais 

espaço para que os Repeat Players contribuam para a formação do corpo normativo, o 

que, como apontado por Marc Galanter, é uma das vantagens das quais esta classe de 

litigantes pode se beneficiar. 

Por fim, identificamos que a natureza contratual e privada do instituto da 

arbitragem também pode contribuir para a manifestação do Fenômeno Repeat Player em 

razão de quatro constatações.  

Em primeiro lugar observamos que o Fenômeno Repeat Player pode se manifestar 

no procedimento arbitral em razão da forma pela qual é feita a opção pela via arbitral. 

Partimos da premissa de que o Repeat Player se beneficia de sua capacidade de 
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estabelecer os termos da relação jurídica de forma que lhe seja mais benéfico. Isto é 

igualmente aplicável à própria convenção arbitral. Por se tratar de um negócio jurídico, a 

convenção arbitral pode ser pensada, elaborada e imposta pelo Repeat Player, o que por 

si só já denota a possibilidade de direcionarem a resolução de suas disputas para a seara 

que lhes seja mais vantajosa.  

Em segundo lugar, concluímos que, em razão de sua natureza contratual, 

depreende-se que a utilização do processo arbitral está intimamente ligada à capacidade 

econômica e financeira da parte. Uma vez que o procedimento arbitral é, por natureza, 

um procedimento privado não subsidiado pelo Estado, o custeamento de toda a estrutura 

do processo deve ser feito pelas partes. Isso leva à conclusão de que partes 

economicamente mais fracas ou mais sensíveis a questões de cunho econômico tenham 

menos incentivos para perseguir a tutela de seus direitos pela via arbitral. Como 

reconhecido por Marc Galanter, os One-Shotters são naturalmente mais suscetíveis a 

questões econômicas, por um lado, porque muitas vezes os custos envolvidos na 

perseguição de seus direitos não compensam os gastos a serem dispendidos, e por outro, 

porque o procedimento é de tal forma custoso que o One-Shotter não tem condição de 

iniciá-lo. 

Em terceiro lugar, ponderamos que a atuação de agentes privados no processo 

arbitral, nomeadamente os árbitros e as instituições arbitrais, também permite que os 

Repeat Players se beneficiem de forma mais acentuada de algumas das vantagens 

identificadas por Marc Galanter. Demonstramos que tanto árbitros como intuições 

arbitrais, por serem agentes privados, estão mais propensos à influência de incentivos 

econômicos, o que pode contribuir para a manifestação do Fenômeno Repeat Player na 

medida em que os Repeat Player são economicamente mais rentáveis. Sendo assim, é 

possível que a atuação de agentes que buscam maximizar seus interesses econômicos seja 

então voltada a beneficiar os Repeat Players. 

Ainda no que diz respeito à atuação de agentes privados, demonstramos que a 

dinâmica da indicação e escolha dos julgadores, i.e. árbitros, também pode contribuir para 

a manifestação do Fenômeno Repeat Player em razão da maior capacidade técnica dos 

Repeat Players. Por conta de sua experiência e da possibilidade de contarem com serviços 

jurídicos mais especializados, os Repeat Players são capazes de realizar a escolha de 

árbitros de maneira mais efetiva. Os One-Shotters, por sua vez, encontram mais 
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dificuldades para realizar a indicação de árbitro, porque não contam com os mesmos 

recursos que os Repeat Players para angariar informações sobre os possíveis candidatos. 

A última constatação pela qual concluímos que a natureza contratual da 

arbitragem permite ao Repeat Player auferir vantagens sobre o One-Shotter decorre do 

amplo espaço reservado ao exercício da autonomia da vontade das partes no 

estabelecimento das regras procedimentais. Analisamos especificamente seis escolhas 

que são tipicamente feitas no momento de elaboração da convenção arbitral e que podem 

ser feitas de forma a contribuir para a manifestação do Fenômeno Repeat Player. 

Especificamente demonstramos que a opção pelo modelo de procedimento 

arbitral, institucional ou ad hoc, pelo idioma da arbitragem, pela sede do processo arbitral, 

pelo local de realização dos atos procedimentais, pela confidencialidade e pelas regras 

aplicáveis à produção de provas pode ensejar a manifestação do Fenômeno Repeat Player. 

Novamente, ao recorrermos ao referencial teórico de nosso trabalho, o qual estabelece 

que o Repeat Player tem maiores condições de antever as situações que lhe trarão mais 

benefícios e, também, de estruturar os termos da relação jurídica, pudemos concluir que 

todas essas opções podem ser feitas de maneira a beneficiar a atuação do Repeat Player, 

muitas vezes, em detrimento dos interesses do One-Shotter. 

Com base nessa análise teórica das características do instituto da arbitragem, 

pudemos concluir que a sua utilização por partes economicamente mais fortes, mais 

experientes e com maior capacidade técnica, pode ser feita não apenas em razão dos 

inúmeros benefícios que o processo arbitral traz em comparação ao Poder Judiciário, mas 

também como um meio para auferir vantagens que extrapolam a mera busca pela 

prestação jurisdicional mais efetiva.  

Ainda que não seja o escopo deste trabalho apresentar soluções ao problema 

identificado, entendemos que a mera constatação de que o Fenômeno Repeat Player pode 

se manifestar, de maneira tão acentuada, no procedimento arbitral pode ser capaz de 

ensejar mudanças no tratamento da questão, na medida em que o processo arbitral é 

caracterizado pela autorregulação.  

Observamos que os agentes desse sistema promovem mudanças no tratamento de 

questões problemáticas a partir do fomento do debate, da atualização e revisão das regras 

institucionais, da criação de soft laws procedimentais, entre outros. Desta forma, 
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entendemos que, a partir do momento que os agentes desse sistema reconhecerem que a 

arbitragem não é um campo onde atuam apenas grandes empresas sofisticadas, será 

possível que os próprios integrantes dessa comunidade passem a defender e sugerir a 

revisão da forma como são tratados os procedimentos arbitrais entre Repeat Players e 

One-Shotters. 

Em um exercício meramente exemplificativo, podemos aventar algumas possíveis 

mudanças que, no nosso entender, poderiam ser capazes de minimizar a manifestação do 

Fenômeno Repeat Player na esfera arbitral. 

A primeira delas é a disseminação de cursos, manuais, eventos e outras iniciativas 

que tragam, ao novo público da arbitragem, algum grau de especialização quanto ao tema. 

Como pudemos constatar, um dos elementos que permite a manifestação do Fenômeno 

Repeat Player é a incapacidade técnica dos advogados dos One-Shotters em contrapartida 

à alta especialização dos advogados dos Repeat Players. O compartilhamento de 

informações e experiências, não só entre os agentes usuais da arbitragem, mas também 

com os novos membros dessa comunidade, é de suma importância para que os novos 

participantes também aprendam a se beneficiar das vantagens do instituto. Notamos, neste 

ponto, que já existem diversas iniciativas que buscam disseminar o conhecimento da 

prática arbitral para novos usuários, sendo uma das mais emblemáticas a importância que 

se tem dado às competições de arbitragem simulada (prática esta que tem sido difundida 

em diversas faculdades e universidades de todas as regiões do Brasil). 

Outra solução que ponderamos ser adequada ao tratamento do Fenômeno Repeat 

Player na arbitragem é a relativização da confidencialidade que reveste a maioria dos 

procedimentos arbitrais. Verificamos que os One-Shotters têm maior dificuldade em 

operar o sistema processual arbitral em razão da escassez de informações disponíveis ao 

público, seja com relação ao conteúdo de decisões proferidas em casos similares, seja 

com relação à atuação dos agentes desse sistema, sobretudo os árbitros. 

Neste ponto, novamente devemos reiterar que já se identifica na doutrina um apelo 

para que o conceito e o alcance da confidencialidade sejam revisados. Tratamos, em 

capítulo específico, de vários trabalhos que abordam a questão demonstrando a 

necessidade de que certas informações sejam disponibilizadas publicamente. Também 

nos cumpre esclarecer que existem iniciativas que buscam trazer maior transparência para 
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o âmbito dos procedimentos arbitrais, como por exemplo os relatórios da Arbitrator 

Intelligence.426 

Em terceiro e último lugar, consideramos que a reformulação e atualização dos 

regulamentos de arbitragem e das demais regras institucionais, bem como a elaboração 

de soft laws específicas sobre o tema, podem ser uma alternativa para lidar com o 

problema do Fenômeno Repeat Player.  

Concluímos que o Fenômeno Repeat Player pode se manifestar de forma 

acentuada na arbitragem em razão do tratamento individualizado dos procedimentos 

arbitrais. Especificamente demonstramos que a falta de mecanismos aptos a 

instrumentalizar demandas coletivas, as dificuldades no tratamento do fenômeno da 

conexão entre demandas arbitrais e a falta de mecanismos de uniformização de decisões 

contribuem para o Fenômeno Repeat Player. Contudo, entendemos que todas essas 

questões podem ser abordadas por regras institucionais específicas que se proponham a 

tratar da questão. 

Neste ponto reiteramos que a prática arbitral já vem reconhecendo a insuficiência 

das regras existentes para tratar desses três temas. Não por outra razão identificamos que 

existe, na realidade nacional, uma preocupação com a pacificação da questão das 

arbitragens coletivas societárias. Também demonstramos que existe um intenso debate 

acerca da necessidade de se estabelecer um sistema de precedentes arbitrais, na tentativa 

de trazer maior transparência ao instituto, assim como também identificamos que existem 

iniciativas que buscam tratar do fenômeno da conexão entre demandas propostas entre 

instituições arbitrais diversas.  

Ainda as propostas hoje existentes possam trazer benefícios ao problema 

identificado neste trabalho, ponderamos, neste ponto, que poderia haver uma resposta 

mais efetiva caso os agentes endereçassem essas questões de maneira específica, por 

meio, por exemplo, da formulação de regulamentos ou regras próprios para tratar de 

determinadas categorias de litígios. O Fenômeno Repeat Player, ainda que não esteja 

 
426 Cf. A inciaitiva do Arbitrator Intelligence é trazida no seu site: “Arbitrator Intelligence is a global 

information aggregator that collects and analyzes critical information about decision making by 

international arbitrators. This information, most of which is not otherwise publicly available, enables users 

of arbitration to make better-informed, data-driven decisions about arbitrator selection and case strategy. 

By increasing access to critical information about arbitrators and their decision-making, Arbitrator 

Intelligence aims to promote transparency, accountability, and diversity in arbitrator selection. Learn more 

about Arbitrator Intelligence’s value”. Disponível em: https://arbitratorintelligence.com/ 
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atrelado a tipos contratuais específicos, acaba se manifestando de maneira mais frequente 

em certas categorias de relações jurídicas, o que permitiria que fossem concebidas regras 

próprias para tratar desse tipo de demandas. A título meramente exemplificativo fazemos 

remissão aos contratos de franquia, de distribuição comercial, litígios societários entre 

acionistas minoritários e majoritários entre outros, nos quais se pode assumir que exista 

uma predisposição à manifestação do Fenômeno Repeat Player.  

Na medida em que as instituições arbitrais ocupam nichos diferentes, 

desenvolvendo-se para atrair diferentes tipos de disputas, algumas câmaras e centros de 

arbitragem já tem se destacado pela especialização na administração de determinadas 

espécies de litígios. Não nos parece, portanto, inimaginável, que câmaras já 

frequentemente utilizadas para administrar demandas entre Repeat Players e One-

Shotters deem um passo além para tratar especificamente do Fenômeno Repeat Player, 

seja por meio da elaboração de regulamentos institucionais específicos para esse tipo de 

litígio, seja pela elaboração de regras e diretrizes aplicáveis nos procedimentos nos quais 

se verifique o descompasso entre Repeat Players e One-Shotters. 
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