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Aos meus pais, cujo apoio, sempre incondicional, foi 

imprescindível para a conclusão de mais esta etapa. 



RESUMO 

 

A convenção de arbitragem pode possuir uma abrangência subjetiva maior 

do que aquela que aparentemente lhe é conferida pelo contrato no qual está inserida. 

Podem ser partes sujeitos que a ela não aderiram expressamente, o que não contraria a 

autonomia da vontade, pois o fato de não terem consentido por escrito não impede que o 

tenham feito de maneira tácita. Dessa forma, é possível que não signatários sejam partes da 

convenção de arbitragem. A prática arbitral identificou algumas situações que 

frequentemente colocam os julgadores diante da missão de determinar se há consentimento 

por parte de não signatários: a existência de um grupo de sociedades ou de um grupo de 

contratos; a incorporação por referência; a estipulação em favor de terceiro; a existência de 

representação; a transferência de um contrato por meio de cessão ou sucessão e a sub-

rogação; e o desvio da personalidade jurídica, que pode levar à sua desconsideração. Além 

disso, os tribunais norte-americanos se utilizam da teoria chamada estoppel, de acordo com 

a qual um sujeito, sob determinadas circunstâncias, fica impedido de negar a aplicabilidade 

da cláusula compromissória. Os limites subjetivos da convenção de arbitragem são objeto 

de estudo no meio arbitral há bastante tempo, mas não faz muitos anos que a questão 

começou a ser debatida no Brasil. A análise da Lei de Arbitragem brasileira demonstra que 

muitas das lições aprendidas no cenário internacional podem ser aproveitadas no país. 
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ABSTRACT 

 

The arbitration agreement may have a larger subjective scope than the one 

that is actually conferred to it by the agreement in which it operates. Individuals who have 

not adhered expressly to the arbitration agreement may be subject to it, and such situation 

does not imply that referred arbitration agreement is against their free will, since the fact 

that they have not consented in writing does not mean that they have not done so tacitly. 

Thus, it is possible that non-signatories are parties to the arbitration agreement. The arbitral 

practice identified several situations in which judges and arbitrators often have to 

determine whether there is a consent by non-signatories: the existence of a group of 

companies or a group of contracts; incorporation by reference; the stipulation in favor of 

third party; the existence of representation; the transfer of an agreement by assignment or 

succession and subrogation; and the abuse of legal personality, which can lead to the 

piercing of the corporate veil. Moreover, U.S. courts make use of a theory called estoppel, 

according to which an individual, under certain circumstances, is estopped from denying 

the enforceability of the arbitration clause. The limits of the arbitration agreement have 

been object of study in the arbitration scene for a long period of time, but only recently the 

question began to be discussed in Brazil. Analysis of the Brazilian Arbitration Law 

demonstrates that many of the lessons learned in the international arena may be applicable 

in Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objeto o estudo dos limites subjetivos da convenção de 

arbitragem em situações nas quais esta possui uma abrangência maior do que aquela que 

aparentemente lhe é conferida pelo contrato no qual está inserida, ou seja, situações em que 

são partes da convenção sujeitos que a ela não aderiram expressamente. Em geral, afirma-

se que o caráter contratual da arbitragem limita a jurisdição do Tribunal Arbitral às partes 

signatárias, de forma que os seus limites são aqueles estabelecidos no contrato que a ela 

deu origem. A princípio, não signatários do contrato, que não anuíram expressamente com 

o afastamento da jurisdição estatal e com a escolha da jurisdição arbitral para solução de 

litígios, ficam excluídos do procedimento e não são atingidos pelos efeitos da sentença 

arbitral. Não obstante, situações há em que deve ser considerada a vontade manifestada por 

meio do comportamento das partes. Com isso, afasta-se a regra que estabelece apenas 

serem submetidos à jurisdição arbitral aqueles sujeitos que efetivamente subscreveram a 

convenção de arbitragem. 

A doutrina, tanto nacional como estrangeira, se utiliza frequentemente da 

expressão extensão dos efeitos da convenção de arbitragem a partes ou a terceiros não 

signatários para se referir a essa questão. Essa expressão, entretanto, proporciona uma 

ideia equivocada, pois faz parecer que se trata de submeter à arbitragem sujeitos que com 

isso não consentiram, quando não é isso que acontece. Por isso, muito embora seja bastante 

difundida, a sua utilização é evitada nesta dissertação.  

A autonomia da vontade e, consequentemente, o consentimento das partes, é 

um dos fundamentos do instituto da arbitragem. Mas a interpretação da Lei de Arbitragem 

brasileira permite concluir que não é necessário que o consentimento seja expresso e 

escrito para que um sujeito seja parte de uma convenção de arbitragem. Conforme será 

demonstrado, há situações em que são efetivamente partes sujeitos que não são signatários. 

O fato de não terem consentido expressamente, por escrito, com a convenção, não impede 

que o tenham feito de maneira tácita. O consentimento é tácito quando é identificável, de 

maneira inequívoca, a partir de comportamentos, atos e manifestações de vontade que não 

teriam lugar se quem os pratica não tivesse a intenção de consentir, e pode ser revelado em 

qualquer etapa da vida da cláusula compromissória. Ocorre que o consentimento tácito é 

mais difícil de ser identificado do que o expresso, motivo pelo qual haverá situações em 



11 
 

que caberá aos julgadores proceder a uma investigação e declarar se determinado não 

signatário é ou não parte. 

A abrangência subjetiva da convenção de arbitragem é objeto de estudo no 

meio arbitral há bastante tempo. Diversos trabalhos a respeito já foram publicados no 

cenário internacional, havendo ainda abundante jurisprudência. Mas não faz muitos anos 

que a questão começou a ser debatida no Brasil, visto que a prática da arbitragem só foi 

retomada entre nós com o advento da Lei n. 9.307/96 e esta é uma discussão que demanda 

o amadurecimento do instituto. O principal objetivo deste trabalho é, portanto, apresentar 

como a questão é encarada nos países em que a arbitragem já está definitivamente 

consolidada, analisar se podemos aproveitar, de alguma forma, essas lições e, com isso, 

contribuir para o debate a respeito deste que é um assunto tão importante para a prática 

arbitral. Afinal, muito embora não sejam abundantes os julgados, nossos tribunais já 

tiveram algumas oportunidades de decidir sobre os limites subjetivos da convenção de 

arbitragem, o que prova que o número e o grau de complexidade das arbitragens com sede 

no Brasil, ou das quais resultarão obrigações a serem adimplidas no Brasil, está crescendo. 

A prática arbitral internacional identificou algumas situações que 

frequentemente colocam os julgadores diante da missão de determinar as partes da 

convenção de arbitragem. A doutrina internacional se utiliza da expressão teorias quando 

menciona algumas dessas situações, pois, para cada uma delas, foi desenvolvido algo como 

uma fórmula para determinar se o não signatário é ou não parte da convenção, ou seja, um 

método para determinar se há ou não consentimento. São essas situações: a existência de 

um grupo de sociedades (group of companies) ou de um grupo de contratos (group of 

contracts); a incorporação por referência (incorporation by reference); a estipulação em 

favor de terceiro (third-party beneficiary); a existência de representação (agency); a 

transferência de um contrato por meio de cessão, sucessão ou sub-rogação (transfer; 

assignment; sucession; subrogation); e o desvio da personalidade jurídica, que pode levar à 

sua desconsideração (disregard of the legal entity; piercing the corporate veil; alter ego). 

Há ainda o estoppel, teoria norte-americana fundamentada na boa-fé e na vedação do 

venire contra factum proprium. 

Cada uma dessas situações será analisada individualmente nesta dissertação. 

Por ora, basta afirmar que a prática mostra que as fórmulas apresentadas para cada uma 

delas, muito embora úteis, não são infalíveis, principalmente em decorrência da quantidade 

de variantes que podem se apresentar no caso concreto. Dessa forma, os julgadores não 
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poderão se furtar, em qualquer circunstância, de analisar os aspectos particulares do caso a 

fim de aferir a existência ou não de consentimento. Se, pelo estudo da situação os 

julgadores se convencerem que não há consentimento, seja por parte dos não signatários, 

seja por parte dos signatários (que podem não ter anuído, sequer tacitamente, em submeter 

à arbitragem seus litígios com o não signatário), os primeiros não serão partes da 

convenção de arbitragem, que não poderá ser executada por eles ou contra eles. 

Toda essa problemática se justifica na medida em que há negócios jurídicos 

dotados de tamanha complexidade, que negar a qualidade de parte a determinados não 

signatários equivaleria a inutilizar por completo a convenção de arbitragem. Se os efeitos 

da convenção tivessem que ser sempre limitados aos seus signatários, muitas arbitragens 

sequer seriam iniciadas ou, uma vez iniciadas, seriam acompanhadas de processos judiciais 

paralelos e dariam causa a sentenças ineficazes, pois as verdadeiras partes não poderiam 

participar do procedimento arbitral. A arbitragem é um meio de resolução de controvérsias 

que merece ser prestigiado, seja diante da incapacidade do poder judiciário de fazer frente 

ao número e à complexidade dos litígios, seja em decorrência da sua adequação para a 

resolução de controvérsias no âmbito empresarial, no qual encontra sua maior aplicação. 

Isso tudo, é claro, desde que exista consentimento por parte dos sujeitos envolvidos. Não é 

possível vincular à convenção de arbitragem sujeitos que com ela não anuíram, sequer 

tacitamente. 

Apresentado o objeto do trabalho, dois pontos devem ser esclarecidos. Quando 

se discute os limites subjetivos da convenção de arbitragem não necessariamente se adentra 

no âmbito das arbitragens multipartes. Isso pode acontecer, mas não ocorrerá sempre. É 

possível que a parte não signatária pretenda demandar, ou seja demandada, apenas 

contra/por um dos signatários, o que resulta em uma arbitragem padrão, com duas partes. 

A questão da abrangência subjetiva da convenção tampouco se confunde com a 

problemática da intervenção de terceiros. Trata-se de partes não signatárias, não terceiros. 

Claro que pode ocorrer de uma parte não signatária pleitear o seu ingresso em 

procedimento já instaurado. Mas se isso acontecer, questões referentes à integração da 

parte ao procedimento serão solucionadas depois de os julgadores decidirem se o não 

signatário possui ou não a qualidade de parte. Por esses motivos, e também por serem 

temas bastante complexos, merecedores de estudo a eles apenas voltados, essas questões 

não são objeto desta dissertação. 
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CONCLUSÃO 

 

A arbitragem é um método consensual de resolução de controvérsias. Para que 

seja plenamente válida e vincule os contratantes, a convenção de arbitragem deve decorrer 

da livre manifestação de vontade das partes. Na ausência de consentimento, esta deverá ser 

afastada, pois a ninguém deve ser imposto o dever de arbitrar. A existência de clara e 

inequívoca anuência das partes em se submeter à arbitragem é indispensável, sob pena de a 

sentença arbitral não ser reconhecida pela justiça estatal brasileira, em decorrência da 

violação dos princípios constitucionais do acesso à justiça e inafastabilidade da jurisdição. 

Ocorre que há mais de uma forma de manifestar consentimento. Este pode ser revelado 

expressamente (por escrito ou verbalmente), ou tacitamente, por meio de atos que não 

seriam praticados caso não houvesse concordância. O consentimento tácito não é 

presumido; é tão inequívoco quanto o expresso, mas manifestado por ações ao invés de 

palavras. 

Note-se que, muito embora a Lei de Arbitragem brasileira exija que a 

convenção de arbitragem seja pactuada por escrito, não há nela regra que determine que o 

consentimento daqueles que pretendam ser vinculados à convenção seja da mesma forma 

manifestado. Essa conclusão é possível a partir da análise dos parágrafos do seu artigo 4º, 

que demanda consentimento expresso e por escrito para cláusulas compromissórias 

inseridas em contratos de adesão (mas não para os demais) e admite que tal cláusula seja 

inserta em documento apartado do contrato. A melhor doutrina nacional já declarou que, 

neste último caso, há consentimento quando pode ser comprovada a proposta de uma das 

partes no sentido de submeter eventuais litígios decorrentes do negócio à arbitragem e a 

aceitação das demais, ou seja, basta que seja clara a vontade das partes. Dessa forma, a 

própria Lei de Arbitragem admite a existência de cláusulas compromissórias válidas e 

eficazes, mesmo que não estejam contidas nos contratos aos quais se referem e, portanto, 

mesmo que não exista consentimento expresso, por escrito (assinatura), com relação a elas. 

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não estão alheios 

a esse entendimento e já se posicionaram no sentido de não ser necessária concordância 

expressa das partes para que uma convenção de arbitragem seja válida. De acordo com a 

jurisprudência, há consentimento tácito com a convenção de arbitragem sempre que a parte 

tenha participado ativamente do procedimento arbitral, sem apresentar qualquer resistência 
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à competência dos árbitros no momento adequado. Com isso, fica bastante claro o 

posicionamento dos nossos tribunais superiores no sentido de privilegiar a arbitragem 

sempre que da conduta das partes seja possível concluir que houve aceitação da convenção. 

Note-se que, muito embora a maioria dos julgados nesse sentido tenha versado sobre o 

comportamento das partes após a instauração do procedimento arbitral, nada impede que o 

mesmo entendimento seja aplicado a casos em que o consentimento é manifestado no 

curso do relacionamento das partes e da execução do contrato. 

A manifestação tácita de vontade ganha importância em um cenário onde são 

cada vez mais comuns situações em que o negócio que se pretende executar exige mais do 

que um contrato bilateral regularmente assinado por ambas as partes. Muitas vezes o 

negócio será desenvolvido, por exemplo, com a participação de sujeitos que não 

subscreveram o contrato; ou por meio da pactuação de diversos instrumentos contratuais; 

com a incorporação de textos de contratos anteriores aos novos; com a estipulação de 

direitos e obrigações a sujeitos que não tomaram parte da formação do contrato, mas que 

os aceitam e deles se beneficiam posteriormente; em meio à cessão de instrumentos 

contratuais ou de alterações societárias e sucessões empresariais. Por isso é que a 

determinação dos limites subjetivos da convenção de arbitragem em decorrência do 

consentimento tácito pode ser considerada uma tendência internacional, que não deve ser 

ignorada em território brasileiro.  

Conforme demonstrado, há diversas situações em que poderão ser partes da 

convenção de arbitragem sujeitos diversos daqueles que a subscreveram. Poderá haver 

consentimento tácito quando as integrantes de um grupo de sociedades agem como sendo 

uma só, apresentando-se de forma indistinta aos olhos do outro contratante, e assim 

participam da execução do negócio; quando, em decorrência do objeto supracontratual, as 

partes inserem nos diversos contratos pactuados cláusulas de resolução de controvérsias 

idênticas; quando há incorporação por referência de um contrato ou documento padrão que 

contém cláusula compromissória e cujos termos são conhecidos das partes; quando um 

sujeito aceita os benefícios em seu favor estipulados em um contrato que contém cláusula 

compromissória ou simplesmente se beneficia dos termos de um contrato sem subscrevê-

lo; quando o mandatário firma convenção em nome do mandante; quando um sujeito 

assume o lugar do contratante originário no contrato com cláusula arbitral. Os julgadores 

devem estar familiarizados com essas situações e preparados para identificar as partes não 

signatárias, já que disso depende diretamente a eficácia da sentença arbitral. Deixá-las de 
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fora do procedimento pode dar causa à litispendência e a decisões contraditórias, retirando 

a eficiência e a credibilidade do instituto da arbitragem. 

A necessidade de determinar os limites subjetivos da convenção de arbitragem 

está sendo reconhecida em território nacional, muito embora ainda de maneira tímida. Isso 

é essencial para que o Brasil mantenha a reputação de nação favorável à arbitragem que 

vem construindo e continue crescendo o número de arbitragens aqui sediadas ou que aqui 

demandem o cumprimento de obrigações. A arbitragem é, definitivamente, o meio mais 

adequado para a resolução de determinadas disputas, que se destacam em razão de sua 

especificidade e complexidade, além de ser favorável para a atração de investidores, que se 

beneficiam de sua celeridade, motivos mais do que suficientes para que o instituto seja 

privilegiado. Note-se que, para tanto, a nossa legislação não precisa sofrer qualquer 

alteração. Basta que aqueles envolvidos com a prática arbitral tenham ciência da 

possibilidade de manifestação de consentimento tácito pelas partes e atentem para as 

consequências que decorrem desse fato. Nosso poder judiciário já tem dado sinais de que 

se alinha com esse entendimento. Dessa forma, é necessário apenas que seja estimulada a 

discussão sobre o assunto para que este possa amadurecer. 
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