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RESUMO 

O presente trabalho buscará explicar e definir o instituto do Third Party Funding, um método 

novo e ainda pouco abordado no Brasil que consiste no financiamento, por terceiros, de 

procedimentos de resolução de litígios.  O Third Party Funding foi concebido em um 

contexto de busca por formas de se permitir que as partes de um litígio que não possuem 

condições financeiras para custear um processo disponham de um meio de ter acesso à justiça. 

Nesse diapasão, o presente artigo possui como objetivo demonstrar a viabilidade de sua 

utilização para financiar procedimentos arbitrais, enquanto instrumento que poderá tornar a 

arbitragem mais acessível e disseminada, ampliando, consequentemente, o acesso à justiça 

como um todo. Por fim, o presente artigo apresentará um panorama de como o Third Party 

Funding vem sendo adotado ao redor do mundo, bem como discutirá os desafios da 

implementação desse instituto e quais são as vantagens de sua utilização. 

 

Palavras-chave: Arbitragem; Third Party Funding; Financiamento de terceiros; 

Financiamento de Arbitragem por Terceiros; Acesso à Justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The present work will seek to explain and define the institute of Third Party Funding, a new 

method still little approached in Brazil, which consists on the financing, by third parties, of 

conflicts resolution procedures. The Third-Party Funding was conceived in a context of 

searching for ways to enable parties of a litigation, who do not have the financial means to 

defray a suit, to have access to justice. In this standard, the present article has as a purpose to 

demonstrate the viability of the utilization of the Third-Party Funding to finance arbitration 

procedures, as an instrument that can make the arbitration become more accessible and 

disseminated, expanding, hence, the access to justice as a whole. At last, the present article 

will bring forward an overview about how Third-Party Funding is being apply around the 

world, as well as the challenges of the implementation of this institute and what are the 

benefits of its use.     

 

Keywords: Arbitration; Third Party Funding; Third Party financing; Arbitration financing by 

third parties; Access to Justice. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho versará sobre o chamado Third Party Funding (“TPF”), 

instrumento de financiamento dos custos de litígios proveniente de um terceiro, ou seja, de 

um investidor que, não fazendo parte da controvérsia, financia uma das partes. Tal 

instrumento será analisado e explicado, explorando seu conceito e inserção prática, mais 

especificamente com foco na sua aplicação a arbitragens internacionais. A importância de 

tratar do tema da utilização do Third Party Funding na arbitragem se funda na sua 

possibilidade de viabilizar a arbitragem, que, em se tratando de um método custoso de 

resolução de conflitos, muitas vezes não pode ser bancada pela parte com menor poder 

econômico. Assim, um dos objetivos principais deste artigo consistirá em demonstrar e 

fomentar a utilização do Third Party Funding como instrumento de disseminação da 

Arbitragem e como meio de torna-la mais acessível. 

Entretanto, não se pode olvidar que o Third party funding suscita questões éticas 

relacionadas ao grau de independência do advogado no controle dos procedimentos e, em 

particular, na escolha do árbitro. Um exemplo: pode um árbitro atuar em um caso no qual o 

requerente é financiado pelo mesmo terceiro financiador que também está financiando um 

requerente diferente em outro caso no qual um associado do escritório advocatício do árbitro 

está atuando como advogado desse requerente? Enquanto a intervenção do terceiro 

financiador não é exposta, a questão pode suscitar sérias preocupações1. São questões como 

essa, dentre outras, que a doutrina discute atualmente acerca do Third Party Funding, e que o 

presente trabalho irá abordar. 

No debate iniciado pela doutrina em torno do Third Party Funding, invocam-se os 

princípios gerais da ética e moralidade, em especial o da imparcialidade, com o intuito de 

delimitar o papel do terceiro financiador, discutir sua relação com o procedimento arbitral e 

com todos os personagens envolvidos, bem como buscar mecanismos que coíbam eventuais 

fraudes e fomentação de litígios. 

 Em que pese o apoio de parte considerável da doutrina no sentido de que o TPF deve 

ser fomentado, se mostrando como uma boa ferramenta de acessibilidade aos procedimentos 

arbitrais, merecendo prosperar, as controvérsias que podem surgir na prática devem ser 

debatidas para a correta viabilização do referido mecanismo, sendo imperioso salientar que as 

leis e os princípios basilares do sistema jurídico adotado devem ser considerados e respeitados 

                                                           
1 DERAINS, Yves. International Chamber of Commerce (ICC). Third-party Funding in International Arbitration: 

978-92-842-0229-4. Paris, 2013, pg. 6. 
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na seara das decisões proferidas pelo árbitro. Portanto, suscita-se, nesse diapasão, os 

postulados da igualdade entre as partes, do livre acesso à justiça e da imparcialidade do 

julgador (no caso, do árbitro). 

 Nesse sentido, o presente trabalho tem por escopo explicar e fomentar o instituto do 

Third Party Funding (conhecido no Brasil como Financiamento de Arbitragem por 

Terceiros), que atualmente está se tornando prática disseminada no exterior, mas ainda é 

pouco conhecida em território brasileiro. O referido tema se mostra relevante para a prática 

jurídica devido à grande possibilidade de abrir portas de acesso à justiça arbitral, e, 

consequentemente, causar impacto na ampliação do uso do procedimento arbitral e até mesmo 

gerar mudanças que atinjam o Judiciário. Não obstante, buscar-se-á demonstrar que, na 

prática, o Third Party Funding poderá acarretar outros benefícios sociais para além da 

ampliação do acesso à justiça, comprovando a importância de se debater esse tema no âmbito 

acadêmico e social.  

 Além disso, visto o TPF consistir em um instituto novo e inovador, o presente trabalho 

buscará, adicionalmente, suscitar e debater, à luz da Constituição e dos direitos fundamentais, 

as controvérsias que possam vir a surgir, especialmente as que versam sobre questões éticas e 

morais, corrupção, fraudes, imparcialidade do julgador, igualdade entre as partes, publicidade, 

regulamentação, dentre outros, de modo a asseverar sua viabilidade. 

 Assim, os resultados que esse trabalho visa alcançar são definir, explicar e analisar o 

Third Party Funding; demonstrar a importância do Third Party Funding como instrumento de 

disseminação e de maior acesso ao procedimento arbitral; suscitar um debate tocante à 

escolha do árbitro e seu livre convencimento, à publicidade da existência do Third Party 

Funding no procedimento arbitral do juiz e possível regulamentação do instituto em tela, em 

face dos princípios da imparcialidade do julgador e da igualdade entre as partes; e apontar e 

analisar a jurisprudência existente e disponível que verse sobre o referido instituto, de modo a 

servir de norte para uma possível aplicação do instituto no Brasil. 

 Por fim, o presente artigo será dividido da seguinte forma: o capítulo um explicará os 

conceitos dos institutos da Arbitragem e do Third Party Funding, introduzindo didaticamente 

o assunto; o capítulo dois será dedicado ao estudo e à análise da jurisprudência arbitral no 

exterior, referente ao uso do Third Party Funding, de modo a analisar como esse instrumento 

está sendo implementado e como pode servir de inspiração ao Brasil; o capítulo três tratará 

das controvérsias e discussões acerca da adoção do Third Party Funding; o capítulo quatro, 

por fim, apresentará um panorama das vantagens e benefícios que a utilização do Third Party 

Funding podem gerar. 
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1. Arbitragem e Third Party Funding 

 

A Arbitragem é uma técnica para a solução de controvérsias através da intervenção de 

uma ou mais pessoas que recebem seus poderes de uma convenção privada, decidindo com 

base nesta convenção sem intervenção do Estado, sendo a decisão destinada a assumir a 

eficácia de sentença judicial2. Regulamentada no Brasil pela Lei 9.307/96, a arbitragem 

constitui uma resolução de litígios mais flexível, que permite considerável autonomia das 

partes, principal e especificamente quanto à eleição dos árbitros, da legislação a ser utilizada 

(ou até mesmo a ausência de legislação, pautando-se apenas nos costumes e bom senso), da 

Câmara Arbitral que realizará o procedimento, o idioma em que será realizada a arbitragem, 

etc. Além da vantagem no que tange à maior liberdade e autonomia das partes, a Arbitragem 

se mostra um processo consideravelmente mais célere e especializado que o processo judicial. 

Entretanto, o procedimento arbitral, tendo natureza privada, é custeado pelas partes, e, sendo 

um procedimento altamente especializado, é, consequentemente, dispendioso. Foi pensando 

na questão do alto custo da arbitragem, tornando-a um procedimento pouco acessível, bem 

como na questão do custeamento de litígios em geral, que surgiu o chamado Third Party 

Funding (conhecido no Brasil como Financiamento de Terceiros), instituto que possibilita a 

ampliação do acesso à Arbitragem por meio de financiamento dos custos de uma das partes 

por um terceiro, em troca de uma bonificação caso a parte financiada saia vitoriosa no 

processo arbitral.  

O Third Party Funding tem sido introduzido na última década em diversas jurisdições, 

como na Austrália, na Inglaterra, em diversos países Europeus e nos Estados Unidos, segundo 

dados do Subcomitê de Third Party Funding para Arbitragem de Hong Kong3. A realização 

do Third Party Funding normalmente provém da falta de recursos de uma das partes do litígio 

para perseguir suas próprias reivindicações em sede de arbitragem ou de um processo. Esse 

financiamento normalmente ocorre por meio de um contrato de Third Party Funding, o qual 

usualmente determina que o terceiro financiador custeará os gastos com a arbitragem ou 

procedimentos litigiosos da parte financiada em troca de uma porcentagem do julgamento, ou 

prêmio, ou algum outro benefício financeiro de qualquer fruto recuperado de tais 

procedimentos pela parte financiada; se não houver nenhuma recuperação derivada da 

                                                           
2 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo - Um Comentário À Lei Nº 9.307/96 - 3ª Ed. 2009, pg. 15. 
3 THE LAW REFORM COMMISSION OF HONG KONG. Consultation Paper on Third Party Funding for 

Arbitration, 2015, pg. 4. 
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arbitragem, o terceiro financiador ficará sem receber qualquer pagamento ou retorno dos 

recursos que tenha investido na parte financiada4.  

Felipe Moraes e Heitor Castro Cunha, respectivamente, secretário geral e secretário de 

procedimento da Câmara de Arbitragem Empresarial – Brasil (Camarb)5, definem o Third 

Party Funding (TPF) como  

 

a relação na qual um terceiro (financiador profissional) alheio à lide, financia 

as custas e demais despesas devidas por uma das partes envolvidas na 

arbitragem em troca de participação em eventual resultado financeiro obtido 

com o êxito da arbitragem (seja por sentença ou acordo). 

 

Yves Derains define o TPF como  

 

um esquema em que uma parte sem ligação com uma pretensão financia 

total ou parcialmente os custos de arbitragem de uma das partes, na maioria 

dos casos, o requerente. O financiador é remunerado por uma porcentagem 

acordada dos recursos do prêmio, uma taxa de sucesso, uma combinação dos 

dois ou através de dispositivos mais sofisticados. No caso de um resultado 

desfavorável, o investimento do financiador é perdido6. 

 

Segundo os Drs. Maxi Scherer e Aren Goldsmith7, a definição precisa de Third party 

funding ainda é genérica, visto que existem diversas formas de ser realizado esse 

financiamento, bem como há vários aspectos a serem considerados, o que dificulta a se chegar 

a uma definição exata que abarque todo e qualquer tipo de TPF. Os referidos autores também 

observam que o Third party funding possui certas semelhanças com o contrato de seguros no 

qual a seguradora paga as custas do processo, bem como se assemelha a acordos de 

honorários de contingência, nos quais o advogado arca com os custos do litígio em troca de 

participação no produto do caso. 

                                                           
4 Ibid. 
5 MORAES, Felipe; CUNHA, Henrique Castro. A possibilidade do financiamento de arbitragem por terceiros. 

Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2017-mar-02/possibilidade-financiamento-arbitragem-

terceiros#sdfootnote5sym>. Acesso em: 15 jul. 2017.  
6 DERAINS, Yves. International Chamber of Commerce (ICC). Third-party Funding in International Arbitration: 

978-92-842-0229-4. Paris, 2013, pg. 5. 
7 SCHERER, M.; GOLDSMITH, A.; FLÉCHET, C. Third Party Funding in International Arbitration in Europe: 

Part 1 – Funders’ Perspectives. REVUE DE DROIT DES AFFAIRES INTERNATIONALES 

INTERNATIONAL BUSINESS LAW JOURNAL, v. 2, p. 16, 2012. 
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A mesa redonda organizada sob os auxílios do International Business Law Journal e 

provida por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP em Paris em 27 de janeiro de 20128 

chegou a diferentes conceitos de Third Party Funding por meio de sugestões de seus 

membros, de acordo com diferentes fatores. 

Uma das definições suscitadas pelos financiadores membros da mesa redonda buscou 

definir o TPF sob uma perspectiva econômica, como "todos os contratos possíveis em que o 

pagamento sob esse contrato está vinculado ao produto do litígio"9. É fácil perceber que essa 

definição soa incompleta, visto que ela pode abarcar outros tipos de contratos que não sejam 

de Third Party Funding, como os contratos de honorários de contingência, por exemplo. 

Para um outro fincandiador10, sequer existe algo que seja propriamente Third Party 

Funding, visto que existem reivindicações dos mais diversos tipos, como seria o caso dos 

acordos de honorários de contingência ou dos contratos de seguro (apesar de haver grandes 

diferenças entre tais institutos). Ainda houve outra definição considerando o TPF como 

"qualquer solução financeira oferecida a uma parte no que se refere ao financiamento de 

processos em um determinado caso"11. 

Dentre os fatores que geram variações que podem ser observadas no Third Party 

Funding pode-se destacar: se a reivindicação provém de um consumidor ou de uma grande 

entidade corporativa; se há envolvimento ou não do terceiro financiador na arbitragem, de 

modo a ajudar a parte na manutenção do procedimento e oferecendo ajuda para além da 

financeira; se a reivindicação é financiada desde o início ou se apenas a execução de um 

prêmio é financiada; etc.12  

Todavia, cumpre destacar que foi levantada uma definição mais restrita, destacando os 

seguintes pontos que visam diferenciar o Third Party Funding de outras práticas semelhantes: 

 

(1) O Third Party Funding requer o investimento de “capital de terceiros 

'', o que torna o terceiro financiador diferente de acordos de honorários de 

contingência nos quais os advogados investem seus serviços profissionais ao 

invés de capital. Além disso, o financiador pode oferecer financiamento e 

uma escolha no conselho ao cliente, enquanto os acordos de honorários de 

contingência, por definição, bloqueiam a escolha do conselho; 

                                                           
8 Ibid. 
9 Ibid, pg. 209. 
10 Ibid, pg. 209. 
11 Ibid, pg. 209 – 210. 
12 Ibid. 
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(2) Os financiadores de terceiros geralmente fornecem recursos para 

entidades corporativas comerciais sofisticadas, que não precisam do mesmo 

tipo de proteção que um consumidor; 

 

(3) Eles [os financiadores] são dedicados a créditos de financiamento e, 

quando aplicável, a fornecer serviços adicionais para gerenciar o 

requerimento, o que os diferencia de um financiamento único que poderia 

ser fornecido por um fundo de cobertura. 

 

(4) O tipo de retorno diferencia os terceiros financiadores das companhias 

de seguro, uma vez que o retorno ao financiador geralmente é uma 

porcentagem da recuperação (ou comparado usando tais porcentagens) ou 

um múltiplo do capital investido (ou o que for maior) (FLÉCHET, 2012). 

 

A Força Tarefa sobre Third-Party Funding em Arbitragem Internacional, convocada 

pelo Conselho Internacional de Arbitragem Comercial (ICCA), juntamente com a Queen 

Mary University of London13, chegou a algumas conclusões interessantes. Segundo esta, uma 

das principais razões pelas quais é tão difícil se alcançar uma definição de Third Party 

Funding se deve ao fato de “interesses econômicos poderem vir em diversas formas e 

tamanhos”. Os acordos podem ser constituídos como instrumentos de equidade, de débito, de 

evitamento de riscos, bem como transferências completas das reivindicações subjacentes. 

Além disso, alguns acordos permitem ou requerem participação ativa do terceiro financiador 

em decisões estratégicas importantes no caso, enquanto outros acordos se limitam a 

atualizações periódicas14. 

Nesse ínterim, após a análise de diversas definições dadas por diferentes autores, e até 

mesmo por third party funders, resta evidente que o conceito de Third Party Funding é difícil 

de ser definido de forma precisa, pois a prática desse financiamento de terceiros pode variar 

de acordo com diversos fatores, sendo um instrumento flexível e inovador. O mais próximo 

de se definir esse instrumento de forma satisfatória é como um financiamento das custas de 

uma das partes do litígio realizada por um terceiro que nada tem a ver com o assunto da ação, 

em troca de uma participação nos ganhos advindos do processo. Apesar de esta definição 

acidentalmente poder abarcar outros tipos de procedimentos e de acordos, o Third Party 

                                                           
13PARK, William W.; ROGERS, Catherine A. Third-Party Funding in International Arbitration: The ICCA 

Queen-Mary Task Force. Legal Studies Research Paper No. 42-2014. The Pennsylvania State University The 

Dickinson School Of Law, 2014. Disponível em: <http:ssrn.com/abstract=2507461>. 
14Ibid, pg. 4. 
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Funding, por ser um procedimento maleável, podendo ser realizado de diferentes formas, 

espera-se que será melhor delimitado na prática.  

 

 

 

2. A utilização do Third Party Funding ao redor do mundo 

 

A jurisprudência arbitral, em especial a que consiste em casos que contam com a 

participação de um Third Party Funding, ainda é escassa, mas já apresenta alguns resultados a 

serem analisados. 

Na Austrália, por exemplo, houve pouca consideração judicial da questão do Third 

Party Funding, especialmente devido à natureza privada da arbitragem15. 

A única decisão de um tribunal que considerou a questão foi do caso ”Ministro dos 

Transportes para a Austrália Ocidental contra Civcon Pty Ltd”, o qual trata da Lei de 

Arbitragem Comercial da Austrália Ocidental. Nesse caso, o juiz não fez qualquer distinção 

entre os princípios que regem o financiamento de arbitragem por terceiros e os princípios 

aplicáveis ao financiamento de litígios por terceiros16. 

Ocorre que, apesar de ser um avanço os tribunais australianos aceitarem o 

financiamento de litígios judiciais por terceiros, esse financiamento não deve ser regido pelas 

mesmas normas e princípios que regem o financimanto de arbitragem por terceiros, visto se 

tratarem de procedimentos diferentes, em especial pelo fato de um ser realizado por meio do 

Estado e do aparato público, enquanto o outro é essencialmente privado e mais flexível.  

Dito isto, o financiamento de litígios é comum na Austrália e a prática é geralmente 

aceita pelos tribunais, apesar de ainda não ser unanimidade. Foram feitos julgamentos que são 

favoráveis ao financiamento de litígios, incluindo um do tribunal de apelação mais alto da 

Austrália. Outros tribunais apoiaram a idéia, com base, em parte, no princípio de que esse tipo 

de financiamento oferece acesso à justiça que, de outra forma, poderia permanecer fechada17. 

Assim, é interessante observar que tal entendimento no sentido de que o financiamento 

por terceiros é um meio de se ampliar o acesso à justiça também é perfeitamente aplicável à 

arbitragem, o que abre caminho para que tal prática comece a surgir e a ser desenvolvida até 

mesmo onde se tem maior resistência. 

                                                           
15 BONNELL, Max. et al. Case Notes on Third-Party Funding. Global Arbitration Review, v. 3, n. 1, [s.d.], pg 

35. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
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Analisando o tema na Inglaterra e no País de Gales, temos que a lei inglesa costumava 

restringir o financiamento de litígios ou de arbitragem por terceiros, independentemente da 

origem desse financiamento. Entretanto, o recente surgimento de diversos financiadores de 

terceiros especializados no mercado de Londres, alguns direcionados especificamente à 

arbitragem internacional, e as chamadas do Conselho de Justiça Civil e do Escritório de 

Comércio Justo para permitir taxas de contingência em algumas circunstâncias começaram a 

gerar uma mudança nessa posição contrária ao financiamento por terceiros18. 

Na jurisprudência, houve o caso “Arkin contra Borchard Lines”, em que o tribunal de 

recurso aceitou que, em alguns casos (neste, um caso de lei da concorrência), o financiamento 

de terceiros pode aumentar o acesso à justiça. O tribunal também considerou que um 

financiador "puro" normalmente não seria responsável pelos custos sob os princípios de taxa 

de pagamento19. 

Entretanto, nesse mesmo caso, o tribunal de recurso preservou expressamente seu 

critério para declarar acordos de financiamento de terceiros contrários à política pública e para 

conceder custos contra um terceiro financiador. Ou seja, essa jurisprudência, apesar de 

mostrar mais uma vez o entendimento de que o financiamento por terceiros pode aumentar o 

acesso à justiça, limitou a “alguns casos”, sem esclarecer quais seriam seus limites e sua 

abrangência, o que ainda gera certa insegurança jurídica ao redor do tema. 

Todavia, com a disseminação do Third Party Funding, uma tendência a uma maior 

abertura e a uma abordagem mais liberal em relação ao tema, espera-se um maior debate e 

desenvolvimento em relação ao alcance e efeito de tais acordos em arbitragens internacionais 

localizadas na Inglaterra ou regido pela lei inglesa20. 

Em Hong Kong, os tribunais estabeleceram inúmeras exceções às regras de 

maintenance e champerty. “Maintenance” pode ser definido como “a concessão de assistência 

ou incentivo a uma das partes em uma ação por uma pessoa que não tem interesse na ação 

nem qualquer outro motivo reconhecido pela lei como justificativa de sua interferência”21. 

“Champerty”, por sua vez, pode ser definido como “um tipo particular de manutenção, a 

saber, a manutenção de uma ação em vista de uma promessa de dar ao mantenedor uma 

parcela do objeto do assunto ou produto do mesmo, se a ação for bem-sucedida”22. 

                                                           
18Ibid. 
19Ibid. 
20Ibid. 
21THE LAW REFORM COMMISSION OF HONG KONG, Consultation Paper on Third Party Funding for 

Arbitration, 2015, pg 10. 
22Ibid, pg. 11. 
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Entretanto, a legislação de Hong Kong considera as práticas de maintenance e 

champerty como crimes e razões de ordem pública para invalidar contratos de Third Party 

Funding.  

De acordo com a Comissão de Reforma Legislativa de Hong Kong23, ainda não está 

definido se essa proibição das atividades de maintenance e champerty proíbem o Third Party 

Funding na arbitragem. Isso porque no caso “Unruh contra Seeberger & Anor”, a corte de 

última instância confirmou a validade de acordos de Third Party Funding em arbitragem caso 

conduzida em uma jurisdição estrangeira. Todavia, a corte expressamente deixou em aberto a 

questão de se as atividades de maintenance e champerty se aplicam aos acordos de Third 

Party Funding em arbitragens realizadas em Hong Kong, visto que tal questão não surgiu no 

referido caso24. 

Na Cingapura, houve pouca utilização do Third Party Funding, não havendo casos 

divulgados de financiamento de arbitragem por terceiros, e havendo poucos casos envolvendo 

third party funding em litígios judiciais. 

Essa dificuldade no avanço do financiamento de terceiros se deve ao fato de que os 

atos de maintenance e champerty ainda são considerados ilícitos por lá, ou seja, as 

negociações por meio das quais um terceiro negocia com uma das partes do litígio visando 

uma participação nos ganhos decorrentes desse processo, são proibidas na Cingapura. Cumpre 

ressaltar que tal fenômeno facilmente pode nos remeter ao Brasil, pois, por ser um país 

altamente regulado e com uma mentalidade contrária à “monetarização do direito”, muito 

provavelmente enfrentaríamos o mesmo problema na tentativa da implementação do Third 

Party Funding. Este regime regulatório está em revisão - mas, por enquanto, os contratos de 

financiamento por terceiros são considerados ofensivos às políticas públicas e são 

inaplicáveis25.  

Dito isto, espera-se que haja ao menos um debate acadêmico acerca do Third Party 

Funding na Cingapura, de modo a debater e viabilizar uma maior abertura à utilização deste 

instrumento e ir ao encontro do avanço do financiamento de terceiros que se vê ao redor do 

mundo. Sem dúvidas, o ambiente jurídico brasileiro também pode se inspirar nesse fenômeno. 

Na Suiça, por sua vez, a despeito de não haver impedimentos legais ao Third Party 

Funding aplicado à arbitragem, esse instituto ainda é relativamente recente por lá, havendo 

                                                           
23Ibid, pg. 11 -12. 
24Ibid. 
25BONNELL, Max. et al. Case Notes on Third-Party Funding. Global Arbitration Review, v. 3, n. 1, [s.d.], pg. 

36. 
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poucos financiadores instalados no país26. Cumpre ressaltar que já houve um projeto de lei na 

Suiça visando a proibição do Third Party Funding, que restou impugnado pelo Supremo 

Tribunal Federal em Lausanne que, em 2004, decidiu que a parte do referido projeto de lei 

que proíbe o Third Party Funding deveria ser descartada por restringir a liberdade comercial 

de forma desproporcional ao fim almejado. Tal decisão faz com que a Suíça seja uma 

jurisdição mais propensa ao Third Party Funding quando comparada aos países cujas 

jurisdições proíbem ou repudiam as práticas de maintenance e champerty, apresentando 

obstáculos legais à adoção do Third Party Funding. 

Houve ao menos um caso envolvendo Third Party Funding na Suíça, o qual se tratou 

de uma aquisição de uma empresa de software na Suíça realizada por uma grande empresa 

francesa, que acabou se tornando objeto de arbitragem do ICC em Zurique, para os quais o 

Third Party Funding foi provido por um financiador alemão. 

Por fim, os termos que regem a obtenção de um financiamento de terceiros na Suíça 

variam de um financiador para outro, mas geralmente incluem27: um pedido de indenização 

superior a um determinado valor, variando de 300.000 a 800.000 francos suíços; uma 

excelente perspectiva de sucesso; e exigibilidade do eventual prêmio contra o réu28. 

Nos Estados Unidos29, em se tratando de uma federação bem definida, a utilização do 

Third Party Funding varia de acordo com o estado. Alguns mantêm doutrinas da commom 

law, como a de maintenance e champerty, proibindo terceiros desinteressados de investir em 

ações judiciais; outros renuciaram a essa doutrina. 

Uma amostragem de jurisprudências estaduais deixa clara a dirvengência de 

abordagem entre os estados. Os tribunais superiores de diversos estados rejeitaram 

explícitamente doutrinas de maintenance e champerty. A decisão do Supremo Tribunal de 

Massachusetts de 1997 em “Saladini contra Righellis”, ao declarar que as doutrinas de 

maintenance e champerty "já não serão reconhecidas em Massachusetts", alegou que: 

 

A doutrina champerty é [não mais] necessária para proteger contra os males 

antigamente temidos: especulação em ações judiciais, o ajuizamento de 

ações frívolas ou superação financeira por uma parte detentora de posição de 

barganha superior30. 

 

                                                           
26Ibid, pg. 37. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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Tal decisão foi justificada pelo fato de que há novas formas de se coibir os males que 

essas doutrinas visavam impedir, dentre elas e regulamentação de honorários e as sanções e 

doutrinas de inconsciência, coação e boa fé. O Supremo Tribunal da Carolina do Sul adotou o 

mesmo entendimento no caso “Osprey contra Cabana Limited Partnership”, em 2000. 

Em contrapartida, em 2003 o Tribunal Supremo de Ohio em “Rancman contra Interim 

Settlement Funding Corporation” aplicou os princípios de maintenance e champerty ao 

entender que "um processo não é um veículo de investimento" e "um terceiro não é autorizado 

a explorar os frutos do litígio"31. 

Há também um posicionamento intermediário. Por exemplo, no caso “Kraft contra 

Mason”, de 1996, um tribunal de segunda instância da Flórida considerou que um acordo de 

Third Party Funding não poderia ser proibido por champerty, tendo em vista que o 

financiador não fomentou o litígio e tampouco estabeleceu os termos do financiamento. 

Num panorama mais amplo, existem vários casos de tratados de investimento de 

grande porte administrados por escritórios de advocacia dos EUA e do Reino Unido em que 

os requerentes estão recebendo financiamento de terceiros para despesas de arbitragem ou 

atraindo outros acordos alternativos de honorários com terceiros financiadores (ou 

conselheiros arbitrais) que permite aos requerentes prosseguir com os seus pedidos de 

arbitragem, adiando o pagamento até a emissão de qualquer prêmio advindo da arbitragem. 

Cumpre frisar que, de um modo geral, há diversos acordos de Third Party Funding de 

grande porte dirigidos por escritórios de advocacia dos EUA e do Reino Unido em que os 

requerentes têm suas despesas arbitrais financiadas por terceiros ou até mesmo atraem outros 

tipos de acordos de honorários com terceiros financiadores (ou conselheiros arbitrais) que 

permitem o prosseguimento dos pedidos arbitrais desses requerentes, adiando o pagamento 

até a emissão de qualquer prêmio derivado do procedimento arbitral. Assim, percebe-se que 

nos Estados Unidos o Third Party Funding já está sendo utilizado como forma de se 

possibilitar o acesso à realização da arbitragem. 

Por fim, analisando a jurisprudência francesa, tem-se que o Third Party Funding em 

arbitragem internacional não é abordado em lei, tampouco recebeu muita atenção. Apenas em 

um caso isolado que versou sobre o tema, um tribunal francês confirmou, de forma indireta, a 

validade dos acordos de financiamento32. 

Na França, a lei somente prevê de forma expressa o Third Party Funding com 

cobertura de seguro. Todavia, não se pode confundir essa cobertura securitária propriamente 

                                                           
31 Ibid. 
32 Ibid, pg. 36. 
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com acordos de Third Party Funding, pois esse tipo de financiamento permitido na França 

ocorre quando a companhia de seguros cobre as taxas legais e custas judiciais da parte 

segurada nos casos em que o litígio esteja inserido no escopo da apólice de seguro, nos termos 

do artigo L127-1 do Código de Seguros francês (a chamada "Transação de seguro de despesas 

legais").  

Esse procedimento somente tem em comum com o Third Party Funding o fato de 

haver um terceiro alheio à lide que financia os custos. Entretanto, o terceiro (companhia de 

seguros) não tem direito a quaisquer prêmios que possam ser concedidos à segurada no 

resultado do julgamento. Logo, não se configura um acordo de financiamento, pois este é 

celebrado como uma espécie de investimento por parte do terceiro financiador, tendo em vista 

ser concebido para disputas específicas estabelecendo que o terceiro receberá uma parte do 

possível prêmio concedido à financiada no fim do processo. 

Desse modo, considerando a diferença entre ambos os procedimentos, não se pode 

considerar que o Third Party Funding de fato seja permitido na França. 

No caso “Veolia Propreté (anteriormente SA Onyx) contra Foris AG”, os tribunais 

franceses foram convidados a impor um acordo de Third Party Funding segundo o qual um 

fundo privado alemão, Foris, arcaria, em uma arbitragem internacional entre a empresa 

francesa Veolia Propreté e um partido australiano, com quaisquer custos da Veolia Propreté 

que o partido australiano poderia ser condenado a arcar. Como o partido australiano não teve 

êxito e foi condenado a suportar a totalidade das custas processuais, a Veolia Propreté 

ajuizou, em um tribunal francês, uma ação contra a Foris para recuperar seus custos enquanto 

terceira beneficiária do acordo de financiamento. O tribunal de primeira instância aplicou o 

acordo, mas tal decisão foi posteriormente anulada em recurso por falta de jurisdição33. 

Portanto, não foi expressamente abordada, pelo tribunal de apelação de Versalhes, a 

validade dos acordos de financiamento sob a lei francesa, pois adotou-se o entendimento de 

que esses acordos de financiamento são sui generis e apenas conhecidos em países de cultura 

jurídica germânica, não sendo conhecidos e nem comuns na União Européia em geral. 

A despeito de a decisão do tribunal de primeira instãncia ter reconhecido 

indiretamente a validade de acordos de Third Party Funding, não se pode depositar muita 

confiança nessa única decisão. 

 Não se pode olvidar que não há leis francesas que impeçam o Third Party Funding e 

tampouco razões para questionar sua validade. Quando o Third Party Funding se tornar mais 

                                                           
33 Ibid. 
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comum, o que é uma tendência mundial a ser levada em consideração, provavelmente 

começará a ser debatido se ele deve ser regulado ou até mesmo proibido por razões de ordem 

pública. No entanto, a princípio não há riscos de a validade de acordos Third Party Funding 

em arbitragens internacionais ser seriamente colocada em questionamento.  

 Assim, ao se realizar uma análise de como está sendo construída a jurisprudência 

internacional quanto à utilização do Third Party Funding, é possível observar que a maioria 

dos países onde está ocorrendo uma abertura são aqueles sob a égide do sistema commom law, 

onde geralmente não há obstáculos legais e o direito se constrói com base em casos concretos 

julgados pelos tribunais. 

 Além disso, interessante observar que, com base nos dados analisados, um dos grandes 

obstáculos à aceitação e utilização do Third Party Funding se devem à proibição, em muitos 

países, das práticas de maintenance e champerty. Como já aduzido em linhas anteriores, essas 

práticas consistem basicamente em permitir que uma parte não interessada no litígio participe 

das custas e manutenção da ação, obtendo parte de tudo aquilo que a parte financiada 

conseguir como prêmio caso seja bem-sucedida no processo. Ainda há resistência na adoção e 

permissão dessas práticas, muito se devendo à cultura de ver com maus olhos a interferência 

de outrem (talvez pelo receio de possível prática de corrupção ou desvirtuamento do processo) 

e, principalmente, de se custear um processo como forma de investimento, configurando 

possíveis interesses de obtenção de lucro em cima de litígios.  

 O Third Party Funding muito possivelmente enfrentaria esses problemas ao tentar-se 

implementá-lo no Brasil, devido à cultura brasileira contrária a quaisquer práticas que sejam 

consideradas como monetarização do direito (um exemplo que decorre dessa cultura é a 

proibição da publicidade de advogados e sociedades de advocacia), o que por si só já geraria 

resistência. Não obstante, o Brasil, sendo um país de cultura jurídica da civil law, 

possivelmente também apresentaria obstáculos legais a essa prática, devido à sua alta 

regulação e existência de ampla e complexa legislação. 

 Desse modo, fica evidente a importância de se pesquisar e analisar a jurisprudência e 

experiência estrangeira com o Third Party Funding, a fim de prever os obstáculos já 

enfrentados e que estão sendo superados, bem como para inspirar um possível caminho por 

onde se possa trazer esse importante instrumento ao Brasil. 
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3. Os desafios e cuidados na adoção do Third Party Funding 

 

 O Third Party Funding, em se tratando de um conceito ainda relativamente novo, não 

tão difundido e tampouco amplamente utilizado, é fruto de diversos questionamentos e certa 

resistência, o que gera desafios à sua implementação e ampla aceitação. 

 Não há dúvidas que um financiamento de terceiros na arbitragem garante as vantagens 

de se expandir o acesso à arbitragem por aqueles que não dispõem de condições financeiras 

para custeá-la, de modo a ampliar o acesso à justiça. 

 Entretanto, sua utilização suscita, por consectário lógico, questões polêmicas de cunho 

moral e ético, que devem ser analisadas com cuidado e atenção. Podemos dividir as questões 

éticas que envolvem o financiamento de arbitragem por terceiros em duas: se seria ético um 

terceiro lucrar em cima de ganhos derivados de um litígio, bem como se haveria o risco de 

litígios serem fomentados visando lucros aos financiadores; e se o investimento de terceiro em 

um processo arbitral seria um risco ao julgamento justo e isento do processo, bem como ao 

princípio da imparcialidade, especialmente em relação aos árbitros. 

 Quanto à possibilidade de um fomento de arbitragens desnecessárias para 

financiadores lucrarem em cima dos litígios, segundo dados do Subcomitê de Third Party 

Funding para Arbitragem de Hong Kong34, na prática, essa questão não é um problema 

substancial. Isso porque como os terceiros financiadores são instituições comerciais que, ao 

financiarem uma das partes em uma arbitragem, precisam ter sucesso para recuperar seu 

investimento e obter lucro, sendo que as evidências disponíveis sugerem que é improvável 

que eles invistam em reivindicações ou defesas que têm poucas chances de sucesso. Por 

dedução lógica, tem-se que os financiadores provavelmente não irão se arriscar investindo em 

quaisquer litígios, tampouco em numerosos casos, visto que os riscos de insucesso são altos, 

podendo perder todo o valor investido.  

 Assim, considerando que os financiadores buscam estudar as chances e analisar os 

casos com cautela antes de optar pelo investimento, inclusive podendo mudar de ideia no 

percurso da arbitragem, não faz sentido acreditar que seria interessante a financiadores 

indiscriminadamente fomentarem litígios “desnecessários”, de modo a arcarem com altos 

riscos de perderem todo o investimento, fato que não consiste em uma boa decisão comercial. 

 Importa aqui citar as tradicionais doutrinas do sistema jurídico de commom law, 

maintenance e champerty. Como já aduzido em linhas anteriores, tratam-se de doutrinas que 

                                                           
34THE LAW REFORM COMMISSION OF HONG KONG, Consultation Paper on Third Party Funding for 

Arbitration, 2015, pg. 120. 
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proíbem “assistência imprópria em processar ou defender uma ação judicial ministrada a um 

litigante por alguém que não tenha interesse de boa-fé no caso; interferindo no litígio de outra 

pessoa” e “um acordo para dividir o litígio entre o proprietário do pedido de litígio e uma 

parte não relacionada com o processo que apoia ou ajuda a fazer valer o pedido”35, de modo 

que a parte não relacionada ao processo ganhe uma parte dos frutos do processo caso a parte 

financiada saia vitoriosa. 

 A despeito de serem doutrinas não aplicadas no Brasil, cumpre observar como o 

raciocínio aplicado a essas doutrinas também influenciam o direito pátrio. Isso porque, 

conforme já tratado, o sistema jurídico brasileiro, com influências do direito francês, adota o 

entendimento de que não se deve “monetarizar” o direito, o reduzindo a transações comerciais 

e o afastando dos ideais da moral, ética e justiça. Ocorre que a obtenção de lucro, por si só, 

não constitui conduta imoral. 

 Isso porque o lucro nada mais é que a remuneração das instituições, em contrapartida 

da prestação de algum serviço ou fornecimento de produtos. No caso do Third Party Funding, 

não é de se esperar que um terceiro financiador, que não possui quaisquer interesses pessoais 

no litígio objeto da arbitragem, vá despender grandes quantias de dinheiro para financiar a 

parte por pura caridade (apesar de haver a possibilidade de Third Party Funding pro bono). 

Desde que o ganho não seja ilícito ou demasiado ganancioso, não há que se falar em 

imoralidade no fato de uma entidade financiadora obter uma contrapartida pela ajuda e auxílio 

dispendido à parte financiada, se tratando de um investimento a partir de uma troca. 

 Cumpre ressaltar que o Third Party Funding é realizado por meio de acordos 

negociados entre a parte financiadora e a parte financiada, muitas vezes mediados por 

advogados e escritórios de advocacia36. Além da questão básica acerca da cobertura do 

financiamento e dos termos de remuneração da parte financiadora em caso de sucesso, 

também é possível tratar de pormenores como, por exemplo, se (e quanto) o terceiro 

financiador irá exercer algum controle sobre o processo arbitral, tomando decisões dentro do 

mérito e auxiliando à elaboração da estratégia que será adotada no caso.  

 Nesse contexto, de acordo com um financiador participante da mesa redonda 

organizada sob os auxílios do International Business Law Journal e provida por Cleary 

                                                           
35ROGERS, Catherine A. Gamblers, Loan Sharks & Third-Party Funders. In: Ethics In International Arbitration 

(OUP 2014, forthcoming), pg. 16. 
36PARK, William W.; ROGERS, Catherine A. Third-Party Funding in International Arbitration: The ICCA 

Queen-Mary Task Force. Legal Studies Research Paper No. 42-2014. The Pennsylvania State University The 

Dickinson School Of Law, 2014. Disponível em: <http:ssrn.com/abstract=2507461>, pg. 5. 
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Gottlieb Steen & Hamilton LLP37, não haveria nada de errado com a possibilidade de 

terceiros financiadores exercerem alguma forma de controle: isso porque enquanto que uma 

determinada entidade que investe no próprio cliente para se tornar uma acionista controladora 

"possui" e, portanto, controla as ações do cliente, muitas vezes sabe pouco sobre elas, os 

terceiros financiadores, por sua vez, ao menos têm uma compreensão íntima da reivindicação 

e muitas vezes a melhor maneira de prosseguir. Outro financiador ainda acrescentou que 

possuir interesse no monitoramento do caso não implica necessariamente em uma influência, 

tampouco uma intervenção concreta, mas pode até gerar o benefício de levar o financiador a 

um interesse em acrescentar suporte nos litígios38. 

 Adiante, tem-se o maior desafio na implementação do Third Party Funding: o risco de 

haver violação à imparcialidade dos árbitros e do julgamento, bem como condutas de 

corrupção. O caso mais evidente de possível conflito de interesse é se um determinado árbitro 

for nomeado reiteradamente em litígios que envolvem o mesmo financiador, situação 

considerada como suscetível a preocupações acerca de influência ou interdependência.  

 Visando coibir esse risco, as diretrizes IBA (International Bar Association)39 exigem 

que, quando um árbitro tenha tido mais de duas nomeações nos últimos três anos pela mesma 

parte e três ou mais nomeações nos últimos três anos pelo mesmo escritório de advocacia, as 

nomeações repetidas devem ser divulgadas. Tais medidas não são necessariamente uma base 

para a desqualificação do árbitro, mas suscitam preocupações suficientes para justificar a 

divulgação e aumentar o espectro de uma possível desqualificação. Assim, cumpre observar 

que já estão sendo implementadas medidas que visam coibir violações dos princípios morais e 

éticos do processo arbitral, não por vias coercitivas/punitivas, mas por meio da publicização 

de fatos passíveis de levantar suspeitas, para que as próprias partes tenham conhecimento e 

decidam pela impugnação ou não do árbitro. 

 Há também outras preocupações a serem levadas em conta, distintas daquelas que 

surgem com advogados ou partes: 

 

Por exemplo, pegue o caso de uma parte (P1) que é financiada pelo 

financiador (F) e X é o árbitro presidente em uma disputa arbitral (A1), mas 

X também atua como advogado do requerente em outra segunda arbitragem 

                                                           
37SCHERER, Maxi.; GOLDSMITH, Aren.; FLÉCHET, Camille. Third Party Funding in International 

Arbitration in Europe: Part 1 – Funders’ Perspectives. REVUE DE DROIT DES AFFAIRES 

INTERNATIONALES INTERNATIONAL BUSINESS LAW JOURNAL, v. 2, 2012. 
38Ibid, pg. 211. 
39ROGERS, Catherine A. Gamblers, Loan Sharks & Third-Party Funders. In: Ethics In International Arbitration 

(OUP 2014, forthcoming), pg. 29. 
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não relacionada (A2) e que a reivindicação é financiada pelo mesmo 

financiador F. O fato de que as taxas de X em A2 são pagas pela F e que X é 

susceptível de ter contatos significativos com F com base no acordo de 

financiamento levanta preocupações além de simples nomeações repetidas. 

O arranjo financeiro e os contatos em curso, sem dúvida, levantam questões 

sobre a imparcialidade e a independência de X em relação ao requerente em 

A1, o que tornaria inapropriado para X se sentar como árbitro em A140.  

 

 O exemplo trazido acima demonstra que o mesmo problema pode ocorrer com 

diversas combinações dependendo da relação entre árbitros, financiadores e partes. É possível 

observar que se poderia resolver o problema da mesma forma que as diretrizes da IBA 

sugerem, mas tal resolução estaria condicionada ao “X” ter ciência da existência de um 

acordo de Third Party Funding. Em outras palavras, boa parte da questão dos riscos à 

imparcialidade dos árbitros e do processo arbitral em si podem ser resolvidas com base na 

transparência e no princípio da publicidade41. Isso porque como a arbitragem é um 

procedimento altamente negociado e decidido entre as partes, bem como o Third Party 

Funding, a exposição do acordo e das partes envolvidas já fornece as informações necessárias 

para que se apure o risco de eventuais fraudes, e, consequentemente, para que a parte que se 

sentir prejudicada possa impugnar a nomeação do árbitro ou prosseguir com outras medidas 

cabíveis para se coibir possíveis condutas ilícitas. 

 Todavia, atualmente não há qualquer obrigação de que seja revelada a participação de 

terceiros financiadores em uma disputa, sendo tal participação normalmente desconhecida e 

imperceptível nas arbitragens internacionais. Não obstante, a natureza da relação dos terceiros 

financiadores com os advogados e as partes financiadas também costuma ser desconhecida, 

assim como o grau de envolvimento do terceiro financiador na gestão e estratégia de casos e 

na seleção de árbitros ou testemunhas especializadas42. 

 O Subcomitê de Third Party Funding para Arbitragem de Hong Kong43 listou 

didaticamente exemplos de potenciais conflitos de interesse que poderiam surgir em relação aos 

advogados e escritórios de advocacia, que podem ser considerados derivações dos mesmos problemas 

já supramencionados. Um conflito de interesses pode surgir, por exemplo, no caso de um terceiro 

                                                           
40Ibid. 
41Artigo 5º, LX, CRFB/88: “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 

intimidade ou o interesse social o exigirem”. 
42ROGERS, Catherine A. Gamblers, Loan Sharks & Third-Party Funders. In: Ethics In International Arbitration 

(OUP 2014, forthcoming), pg. 29. 
43THE LAW REFORM COMMISSION OF HONG KONG, Consultation Paper on Third Party Funding for 

Arbitration, 2015, pg. 126. 
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financiador freqüentemente financiar o mesmo escritório de advocacia, mesmo que para clientes 

diferentes, visto que, nessa situação, pode haver conflito entre os deveres profissionais que um 

escritório de advocacia deve aos seus clientes e a confiança econômica que este escritório deposita no 

terceiro financiador. Isso pode dar origem ao risco de, sob a perspectiva da parte financiada, que o 

escritório de advocacia acabe ficando do lado do financiador em determinadas questões, ao invés de 

apoiar o posicionamento da parte financiada. Outro exemplo de conflito de interesses pode surgir 

durante as negociações de um acordo, visto que podem haver situações nas quais o assentamento ou 

não do acordo configura interesse financeiro do financiador ou do escritório de advocacia, podendo 

este interesse financeiro ir de encontro aos interesses do cliente. 

 Assim, segundo o que traz Willlem H. Van Boom44, para prevenir conflitos éticos e assegurar 

a imparcialidade e independência, os árbitros são obrigados a divulgar relações passadas e presentes 

que prejudiquem a imparcialidade e a independência, que possam causar conflitos de interesses ou 

que, possivelmente, criem uma aparente propensão a algum desses conflitos. Por exemplo, o art. 11 

das regras da UNCITRAL45 apresenta deveres de divulgação de circunstâncias passíveis de suscitar 

dúvidas justificáveis quanto à imparcialidade e independência. Já as disposições do ICSID 

(International Centre for Settlement of Investment Disputes) não apresentam uma definição clara 

acerca de qual espécie de relação deve ser divulgada ou considerada motivo de impugnação de 

nomeação. Não obstante, os precedentes do ICSID permitem relações comerciais anteriores entre o 

árbitro e o advogado do requerente, salvo se houver uma manifesta ou altamente provável de falta de 

imparcialidade. 

 Inegável que há diversas questões éticas que podem ser suscitadas acerca das relações 

envolvendo o Third Party Funding na arbitragem, sendo boa parte delas apenas derivações das 

questões de imparcialidade e independência. Todavia, não se pode olvidar que, ao mesmo tempo que 

surgem esses problemas, são elaboradas e postas em prática soluções para eles. O primeiro e mais 

óbvio caminho para coibir possíveis conflitos e ilicitudes é por meio da publicização e transparência 

dos acordos de Third Party Funding, mostrando sua existência e deixando às claras todas as 

informações relevantes à escolha das partes. 

 Além disso, tem-se também a implementação da chamada “soft law” e dos instrumentos de 

auto-regulação, que nada mais são do que conjuntos de regras, diretrizes e princípios que, apesar de 

menos rígidos que uma legislação, cumprem seu papel de conter os riscos de conflitos de interesses, 

abordar a assimetria de informações durante o processo de seleção e nomeação e buscar um equilíbrio 

                                                           
44BOOM, Willem H. Van. Third-Party Financing in International Investment Arbitration. Netherlands, 2011. 

Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2027114, pg. 15 
45Art. 11 UNCITRAL Rules 2010 reads: “When a person is approached in connection with his or her possible 

appointment as an arbitrator, he or she shall disclose any circumstances likely to give rise to justifiable doubts 

as to his or her impartiality or independence. An arbitrator, from the time of his or her appointment and 

throughout the arbitral proceedings, shall without delay disclose any such circumstances to the parties and the 

other arbitrators unless they have already been informed by him or her of these circumstances.” Cf. Sheppard 

2009, p. 133 f. Apud BOOM, Willem H. Van. Third-Party Financing in International Investment Arbitration. 

Netherlands, 2011. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2027114, pg. 15 
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justo entre divulgar as ligações relevantes e evitar a divulgação desenfreada de conexões 

possivelmente irrelevantes46. Isso porque também se deve levar em conta que o mundo da arbitragem 

e, em especial, o do TPF ainda é muito pequeno, sendo praticamente impossível que as pessoas não se 

conheçam e nunca tenham tido nenhuma relação em casos anteriores, o que também não pode ser 

considerado de antemão, por si só, como violação à imparcialidade e independência dos agentes. 

 Mais exemplos de soft law, como o Código de Ética AAA / ABA 2004 para Árbitros em 

Disputas Comerciais e as Diretrizes IBA sobre Conflitos de Interesse em Arbitragem Internacional, 

fornecem orientações específicas aos árbitros quanto à transparência e boas práticas profissionais. As 

Diretrizes IBA tomam um padrão objetivo e nível de conhecimento como ponto de partida. Se uma 

pessoa razoável tivesse dúvidas justificáveis sobre a imparcialidade e a independência do árbitro, o 

árbitro deveria recusar. De acordo com as Diretrizes, o envolvimento prévio no caso impedirá a 

nomeação, a menos que ambas as partes concordem plenamente com a nomeação. Um árbitro 

possuindo um cargo gerencial, diretor ou membro de um conselho fiscal de uma das partes, claramente 

configura um conflito de interesses não renunciável. Além disso, as diretrizes enumeram as 

circunstâncias e os fatos que o árbitro deve divulgar durante o processo de seleção (por exemplo, se foi 

anteriormente conselheiro de uma das partes)47. 

 Diante do exposto, resta claro que há vias de se implementar o TPF em procedimentos 

arbitrais se utilizando de mecanismos que coíbam conflitos de interesses e ilicitudes, sendo a soft law 

e os auto-regulamentos não rígidos os meios ideais para tal. Isso porque diretrizes mais maleáveis 

podem ser adotadas em quaisquer territórios, inclusive em arbitragens internacionais, e à vontade das 

partes, servindo como guias de boas condutas e parâmetros para apreciação de possíveis impugnações 

de nomeações de árbitro ou adoção de outras medidas que atendam melhor os interesses das partes e o 

melhor andamento do procedimento arbitral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46BOOM, Willem H. Van. Third-Party Financing in International Investment Arbitration. Netherlands, 2011. 

Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2027114, pg. 15. 
47Ibid. 
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4. As vantagens do Third Party Funding 

 

 O Third Party Funding apresenta diversas vantagens ao procedimento arbitral, em se 

tratando de um instrumento de possibilitação da sua realização e de acesso à justiça àqueles 

que não têm condições de arcar com os altos custos de tal procedimento. 

 Um primeiro potencial benefício se consubstancia no fato de que terceiros 

financiadores trazem para a solução de controvérsias a sua independência e avaliação 

impessoal da questão, visto não ter envolvência íntima com o mérito das reivindicações. Isso 

os diferencia tanto do cliente como de seu advogado, visto terem desapego estrutural e 

incentivos financeiros para se envolver em uma avaliação excepcionalmente exigente, 

independente e ajustada do caso48. 

 Outro benefício, podendo ser considerado o principal deles, é a promoção da 

arbitragem. O Third Party Funding possibilita às partes que não dispõem de suficientes 

condições financeiras para arcar com os custos de uma arbitragem exercerem seus direitos 

legais e reivindicações legítimas por meio da arbitragem, o que consiste em uma forma de 

acesso à justiça, podendo inclusive ajudar os réus mais pobres a enfrentar diversas pretensões. 

Com o aumento do acesso à justiça através da arbitragem, a realização de arbitragens 

consequentemente irá aumentar, possibilitando que uma maior diversidade de pessoas e 

entidades comerciais se utilizem da arbitragem como método de resolução de conflitos. 

 Cumpre observar que a partir dessa vantagem de aumento da realização e acesso à 

arbitragem, desencadeiam-se outros benefícios, como o estímulo gerado a partir da 

possibilidade de mitigação dos riscos, para a parte financiada, de se conduzir um 

procedimento arbitral; e o fato de que o processo de due diligence conduzido por terceiros 

financiadores a fim de apurar  seus próprios critérios de investimento e avaliar os riscos e 

vantagens daquela oportunidade de negócio ajuda as próprias partes a obterem uma avaliação 

objetiva da força do mérito de suas próprias reivindicações e uma análise realista de suas 

chances de sucesso naquele caso. 

 Não obstante, o Third Party Funding pode até mesmo a ajudar a evitar o litígio 

processual, visto que a parte adversária, ao tomar conhecimento de que a outra parte está 

sendo financiada, pode ser estimulada a buscar uma oferta de acordo para finalizar a 

controvérsia de forma a economizar tempo e despesas consideráveis. Inclusive, outro 

benefício consiste no melhor gerenciamento do litígio pelo terceiro financiador, o qual sempre 

                                                           
48ROGERS, Catherine A. Gamblers, Loan Sharks & Third-Party Funders. In: Ethics In International Arbitration 

(OUP 2014, forthcoming), pg. 12. 
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buscará a garantia de que a arbitragem seja a mais econômica e objetiva possível. Decorre daí 

também que o TPF poderá evitar reivindicações “desnecessárias” ou com o mérito “fraco”, 

visto que os terceiros financiadores só financiam casos que atendam aos seus critérios de 

investimento, ou seja, que tenham chances razoáveis de sucesso49. 

 A despeito de o presente trabalho focar na arbitragem e nos procedimentos litigiosos 

privados, não se pode olvidar que o Third Party Funding potencialmente, por meio das 

mudanças implementadas na arbitragem, pode até mesmo influenciar mudanças no Poder 

Judiciário. Isso porque os meios alternativos de resolução de conflitos, dentre eles a 

arbitragem, são uma grande fonte de melhoras no direito e na eficiência e desafogamento do 

Judiciário. Logo, ao se aumentar a disponibilidade, acessibilidade e o uso dos procedimentos 

arbitrais, o financiamento de terceiros poderá ajudar a reduzir a grande quantidade de casos 

comerciais que os tribunais judiciários lidam, dando espaço à economia do dinheiro público, 

permitindo até mesmo que esses recursos sejam redirecionados a disputas de interesse 

público, ou até mesmo a outros setores da sociedade. 

 Por último, cumpre citar os potenciais benefícios que vão além do óbvio, conforme 

destacado por Maya Steinitz50. Não apenas pessoas com menor poder aquisitivo podem ser 

beneficiadas da implementação do TPF, mas também aqueles socialmente mais fracos, com 

menos poder, que fazem uso pouco frequente dos tribunais, ou que possuem uma reivindição 

de cunho político ou social contra pessoas, entidades ou políticos poderosos. Segundo 

Steinitz51, o financiamento de litígios pode alterar essa dinâmica de barganha entre os juízes 

em favor das partes que possuem pouco poder e influência. Um exemplo que a autora traz é 

de um caso em que uma funcionária de um poderoso político é assediada por ele e não 

consegue encontrar advogado ou escritório de advocacia que se disponha a defendê-la na 

justiça, devido à forte influência e poder daquele contra quem se ajuizaria a ação. Assim, 

havendo um financiador interessado em financiar tal reivindicação, abriria-se uma maior 

possibilidade de buscar-se justiça em casos complexos que influenciam até mesmo as relações 

de poder na sociedade. O Third Party Funding, portanto, indo mais longe, poderia permitir 

que o processo de litígio sirva como uma ferramenta redistributiva por parte da sociedade, em 

vez de servir ao status quo52.  

                                                           
49THE LAW REFORM COMMISSION OF HONG KONG, Consultation Paper on Third Party Funding for 

Arbitration, 2015, pg. 112-113. 
50STEINITZ, Maya. Whose Claim Is This Anyway? Third-Party Litigation Funding. University of Iowa Legal 

Studies Research Paper, number 11-31, 2011. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1586053 
51Ibid, pg. 1272. 
52Ibid. 
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CONCLUSÃO 

 

 Diante de todo o exposto, conclui-se que o Third Party Funding é um instituto ainda 

recente, especialmente no Brasil, onde apenas está começando a ser inserido no âmbito 

acadêmico de forma ainda modesta. Todavia, diante da análise dos dados pesquisados, em 

especial da jurisprudência estrangeira nesse assunto, é possível verificar que o instituto ainda 

está em desenvolvimento e enfrentando ainda algumas barreiras e resistências 

majoritariamente referentes a costumes e culturas jurídicas, bem como a legislações nacionais.  

 Nesse diapasão, foram expostos os principais problemas debatidos na doutrina e 

questões que podem gerar controvérsias quanto à utilização do Third Party Funding, bem 

como demonstrou-se que já está sendo implementado mecanismos de diretrizes e auto-

regulações que visam coibir violações à moral e à ética processual, o que abre precedentes 

para que a resistência à utilização do TPF diminua em diversos países. 

 Por fim, restou listado e evidenciado diversos potenciais benefícios da utilização do 

Third Party Funding na arbitragem, desde o mais evidente provável aumento do acesso à 

justiça e fomento da utilização da arbitragem enquanto meio alternativo de resolução de 

conflitos, até uma mudança estrutural nas relações jurídicas da sociedade. 

 Assim, o presente trabalho alcançou seu objetivo de apresentar o instituto de forma 

introdutória e didática para abrir um maior espaço de debate acadêmico do assunto no Brasil, 

ao mesmo tempo que expôs um panorama geral de implementação prática do Third Party 

Funding ao redor do mundo, suas controvérsias e suas vantagens, de modo até mesmo a 

inspirar uma eventual e futura utilização deste instrumento no direito pátrio brasileiro. 
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