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RESUMO
ANDRADE, D. M.. CONSTRUÇÃO DA DECISÃO ARBITRAL: ELEMENTOS PROCESSUAIS E

PROBATÓRIOS QUE INFLUENCIAM O JUÍZO EM SEDE DE ARBITRAGEM. 2018. 62 f. Mono-

graia (Bacharel em Direito) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Fede-

ral Fluminense, Macaé.

Explora o processo decisório arbitral, por meio da literatura acadêmica pátria disponível.

Objetiva conhecer os elementos do procedimento arbitral e da produção de provas em Ar-

bitragem. De maneira mais abrangente, discutiu, necessariamente, os elementos inconsci-

entes e psico-cognitivos que sugestionam ou assediam os julgadores. Ressalta a importân-

cia dos meios alternativos de resolução de conflitos, em especial, a Arbitragem. Aborda os

desafios heurísticos enfrentados pelos árbitros por meio de estudos estatísticos. Aponta as

diferenças do processo civil dentro do sistema de commom law e civil law e a consequên-

cia sobre o procedimento civil brasileiro e o arbitral, amplamente influenciado pelo direito

anglo-saxão. Explora a produção e o peso das provas em sede de Arbitragem, bem como a

sua produção e a diferença da instrução probatória em relação ao ordenamento brasileiro.

Aponta o que deve esperar o advogado brasileiro que se deparar com o procedimento arbi-

tral. Disseca os elementos fundamentais da sentença arbitral, com o intuito de evitar nuli-

dades ou delas se aproveitar. Conclui apontando para valorização da Arbitragem como meio

eficaz, prático, legítimo e sofisticado para dirimir conflitos poupando-nos tempo e recursos.

Palavras-chaves: Decisão arbitral, Processo arbitral, Instrução probatória, Sentença arbitral.





ABSTRACT
ANDRADE, D. M.. CONSTRUÇÃO DA DECISÃO ARBITRAL: ELEMENTOS PROCESSUAIS E

PROBATÓRIOS QUE INFLUENCIAM O JUÍZO EM SEDE DE ARBITRAGEM. 2018. 62 f. Mono-

graphy in Law graduate – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal

Fluminense, Macaé.

It explores arbitration decision-making through the available academic literature. It aims

to know the elements of the arbitration procedure and the production of evidence in Arbi-

tration. More broadly, it has necessarily discussed the unconscious and psycho-cognitive

elements that suggest or harass judges. It emphasizes the importance of alternative means

of resolving conflicts, in particular Arbitration. It addresses the heuristic challenges faced by

referees through statistical studies. It points out the differences of civil procedure within the

system of common law and civil law and the consequence on Brazilian civil procedure and

arbitration, widely influenced by Anglo-Saxon law. It explores the production and weight of

evidence in Arbitration, as well as its production and the difference of evidentiary instruction

in relation to the Brazilian order. It indicates what the Brazilian lawyer should expect to see

in the arbitration proceedings. He dissects the fundamental elements of the arbitral award,

with the intention of avoiding nullities or taking advantage of them. It concludes by poin-

ting to the valorization of Arbitration as an effective, practical, legitimate and sophisticated

means to solve conflicts, saving us time and resources.

Keywords: Arbitration decision, Arbitration proceedings, Probative instruction, Arbitration

award.
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Capítulo 1

INTRODUÇÃO

Cresce em relevância no ordenamento jurídico pátrio, despertando cada vez mais in-

teresse entre os acadêmicos e profissionais de Direito, os conhecidos meios alternativos de

solução de conflitos, entre eles, em especial, a arbitragem. Todavia, apesar do aumento de

interesse, a arbitragem está cercada por uma certa aura de inacessibilidade, de elitismo, que

mantém o instituto em uma certa sombra nebulosa, empurrando-o ao semi-conhecido. Es-

tes fatos nos desafiam a desmistificá-la, a quebrar as nuances que dela nos afastam, aproxi-

mando nossos colegas da matéria por meio do esclarecimento e estudo sério.

Contudo, não é apenas o contexto de distanciamento que torna a Arbitragem objeto

de estudo relevante. Suas características próprias são atrativas per si. Entre as qualidades

da Arbitragem, frisem-se a celeridade e seu tecnicismo como seus atrativos mais fortes. A

discrepância da celeridade entre a Arbitragem e a Justiça Comum chega assustar, atraindo

demandas para os Tribunais Arbitrais. Em adição ao processo mais célere, a ciência de que

o litígio será analisado por um julgador que conhece a matéria de maneira mais técnica,

diferente da Justiça Estadual, na qual os julgadores conhecem toda e qualquer matéria de

maneira genérica, salvo em jurisdição especializada, também ajudará no interesse pela Ar-

bitragem.

Outra de suas características que afloram o interesse é que dos meios alternativos de

resolução de conflitos a Arbitragem é aquele dotado de jurisdição. Sabe-se que antes da

Lei 9.307/1996, a decisão arbitral constituía laudo, que dependia de homologação do juiz

do Estado e que a partir do advento desta Lei a decisão passou a ser sentença, produzindo

entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do

Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo, conforme o art. 31 do

diploma. E não é só isso: a sentença arbitral é irrecorrível, segundo o art. 18 da mesma Lei, o

que confere ainda mais relevância, peso, força e responsabilidade ao poder jurisdicional da

Arbitragem. Estas qualidades relacionadas à decisão fazem da sentença arbitral fenômeno

que simplesmente não pode ser ignorado, pelo contrário, merecedor de nossa atenção.
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Ocorre que, dada a relevância da sentença arbitral, sua análise nos implicará em ou-

tros estudos, como aqueles relacionados aos universos probatório e procedimental do ins-

tituto uma vez que estes são elementos indissociáveis de qualquer processo decisório e o

arbitral não foge à esta regra. Para tanto, certamente analisaremos a pertinência de insti-

tutos próprios da Arbitragem. Em termos processuais tocaremos na condução peculiar do

processo arbitral, na autonomia das partes em escolherem os procedimentos, e na relação

dos vários sistemas internacionais de processo que acabam se cruzando e gerando um pro-

cesso único. Além disso analisaremos os regimentos dos tribunais arbitrais, para fins de

entendermos melhor o processo arbitral.

Claro que, quando se trata de decisão precisaremos assumir o princípio do livre con-

vencimento, que incide sobre magistrados brasileiros e também sobre os árbitros. Tal prin-

cípio sempre estará sujeito às influências de aspectos bastante subjetivos. Para tanto colhe-

remos também, sob certa medida, opiniões sobre a influência do inconsciente no processo

decisório arbitral. O fato do livre convencimento ser permeado de aspectos subjetivos e

inconscientes, ainda que deva ser considerado, não impede o estudo da matéria e especi-

almente dos aspectos técnicos e objetivos, da influência do processo e da instrução sobre

a decisão arbitral. Pese-se também que estes dois fenômenos apurarão os fatos aos quais

estará a decisão vinculada e que – ironicamente – prevenirá o julgador de qualquer arbitra-

riedade, de qualquer exercício subjetivo não justificado ou irreal.
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Capítulo 2

As Influências do Inconsciente e o
Assédio à Independência e

Imparcialidade dos Julgadores

Como na seção introdutória, a pesquisa foi desenvolvida concernente à decisão ar-

bitral foi considerando o papel que o inconsciente dos julgadores desempenha no processo

decisório. Contudo, a pesquisa nesse sentido é escassa, e não é sem motivo: o desafio de

transpor elementos subjetivos, comumente identificados com a pessoalidade e intuição dos

julgadores parece ser uma tarefa inconveniente à ciência jurídica, já que admitir tais influên-

cias seria admitir a falhabilidade do processo decisório. Isso faz da análise da psicologia por

trás dos fenômenos jurídicos tema que, quando não encarado de forma inalcançável, é para

nós, amargo aos operadores do Direito.

Contudo, apesar de parecer distante e incidental aos protocolos jurídicos, a influência

do inconsciente nas decisões dos julgadores não pode ser ignorada, uma vez que promovem

robustas alterações nas sentenças. E, se este não é um fato preocupante, deve ao menos ser

levado em consideração: as decisões emitidas, seja por magistrado ou árbitro, está sujeita a

uma série de influências externas ao Direito, hostis aos mecanismos processuais que contém

a decisão nos parâmetros meramente jurídicos. Estas influências podem promover acertos

brilhantes ou erros sistemáticos nos julgados e em muitos casos até estão fundamentadas

na expertise que desenvolveu o julgador com a matéria, mas, em outras ocasiões, sujeitam a

decisão à pessoalidade do juiz.

Mas, se assumimos que aos juízes compete conduzir e decidir o processo com im-

parcialidade e independência, não podemos admitir que as decisões são maculadas pelo

bem sentir dos julgadores. Além dos aspectos psicológicos, religiosos ou de formação, que

se fazem sentir nas sentenças, existem questões técnicas que certamente influirão sobre o

magistrado tanto quanto aqueles primeiros elementos, funcionando como verdadeiros li-
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mitadores do alcance subjetivo do juiz sendo certo que, considerando que a Lei confere ao

árbitro, como prevê o art. 18 da Lei de Arbitragem, as mesmas qualidades do juiz togado,

ele também deverá manter-se imparcial e independente, a despeito das suas preferências

pessoais.

Para análise desta matéria utilizaremos, principalmente, as anotações de Barros (2017)

em sua obra “Como julgam os árbitros: uma leitura do processo decisório arbitral”, uma vez

que tal trabalho se demonstrou tese equilibrada, profunda e diligente em um meio bastante

escasso de pesquisa na bibliografia nacional. Naturalmente, outros autores serão apresen-

tados, aumentando o raio de compreensão do assunto, mas a matriz do pensamento e ori-

entação da matéria será fornecida por aquela obra.

Segundo o autor (BARROS, 2017, p. 24) o debate sobre as qualidades de independên-

cia e imparcialidade do julgador aparecerá de três formas: a primeira é aquela que insere

estas qualidades como condições de credibilidade da própria Arbitragem. Para o autor esta

é provavelmente a forma mais abordada da questão, presente basicamente em qualquer le-

gislação arbitral pelo mundo, citando, inclusive, o art. 12 da Lei Modelo da Uncitral, (United

Nations Commission on International Trade Law), que prevê que “Um árbitro só pode ser

objetado se existirem circunstâncias que possam suscitar dúvidas fundamentadas sobre sua

imparcialidade ou independência”. E não deveria ser para menos, afinal, espera-se que qual-

quer decisão esteja livre e desimpedida de elementos descabidos que atravessem o juízo.

A segunda forma de apresentação do debate diz respeito aos aspectos econômicos

que permeiam a composição do Tribunal Arbitral. É bom lembrar que, em última análise,

os árbitros são “juízes privados”, o que nos levaria a considerar que estão sujeitos às regras

próprias do mercado, como aqueles referentes à concorrência, por exemplo. Ora, o cliente

insatisfeito com os resultados do serviço contratado certamente recorre à outro prestador

de serviço, do mesmo modo se especula que a parte insatisfeita com a decisão do árbitro

tenderia a evitá-lo, o que tentaria os julgadores à corresponderem às expectativas econômi-

cas que os demandantes nutrem sobre o processo, com a finalidade de serem escolhidos em

outras ocasiões. Tal situação conduziria os árbitros a decisões “equilibradas”, diga-se, “pa-

readas”, que não desagradassem nem um lado ou outro, de modo que pudessem maximizar

seus rendimentos.

Contudo, a pesquisa parece apontar que apesar do ambiente privado que contextu-

aliza a Arbitragem, os julgadores seguem o seu próprio juízo, julgando conforme o Direito

e não segundo o que espera a clientela, ou deste suposto equilíbrio em desfavor de boas

sentenças. A pesquisa também não comprova a existência de decisões artificialmente equi-

libradas. Para demonstrar o que sustenta, (BARROS, 2017) traz à luz pesquisas apontadas em

trabalho desenvolvido por Keer e Naimark (2001), em procedimentos de arbitragem comer-

cial internacional que tramitaram na American Arbitration Association, entre 1995 e 2000.

No primeiro exemplo, cujos dados foram colhidos pelos próprios pesquisadores, ambas as
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partes de um litígio preenchiam um formulário em que apresentavam sua percepção do re-

sultado da decisão. As conclusões apontaram que em 31% dos formulários, os participantes

expressaram que as partes não receberam nada do que pleitearam. Em 35%, os requeren-

tes receberam tudo o que pediram. Nesse sentido, em dois terços dos procedimentos ali

analisados, não houve o suposto equilíbrio das decisões economicamente enviesadas.

Os dois pesquisadores mencionam ainda um outro estudo, que verificou com 4.479

arbitragens, também colhido nos corredores da AAA (American Arbitration Association). Nesta

ocasião em 42% das decisões os árbitros deferiram entre 0 e 20% do pedido, com o outro ex-

tremo também podendo ser verificado: em 30% dos casos os julgadores deferiram entre 81

e 100% do pleiteado. Não há de se falar, portanto, em equilíbrio ou pareamento de decisões

para agradar os demandantes.

A título apenas de ampliação do debate, podemos apontar um outro trabalho que de-

monstra, mas apenas na seara dos juízes togados, outro tipo de interferência externa exer-

cida sobre a consciência dos magistrados. A pesquisa de Menezes (2015) “A independência

judicial e o inconsciente do julgador: um diálogo (im)possível?” que aponta alguns fato-

res psicológicos que também afetam os julgadores, entre eles um de valor especial que se

comunica com o presente momento do trabalho.

Apesar de – frise-se - no texto desse último autor, a realidade ali apontada se enqua-

drar apenas para os juízes togados, sendo difícil criar, ao menos por enquanto, alguma ana-

logia com a realidade dos árbitros, ainda sim parece conveniente considerar o que esse úl-

timo autor aponto. Além disso exemplos com os juízes togados serão usados em abundância

especialmente neste capítulo, não será estranho, portanto, citá-lo aqui.

O fenômeno em questão ocorre no contexto jurídico da América Latina no qual, sus-

tenta o autor, a dependência dos juízes está comprometida pela interferência do Poder Exe-

cutivo e Legislativo, responsáveis por realizar as nomeações e promoções. Além disso, o juízo

latino-americano também é dependente da própria composição dos tribunais, ou seja, do

corpo técnico das Cortes, o que conduz à “homogeneidade” dos julgados. Apontando para

o trabalho de Bergalli (1984) o autor se expressa:

Essa dependência velada do juiz com seu tribunal, em um primeiro mo-
mento, e com o Poder executivo em uma fase seguinte, pode acabar criando
uma linha de decisões que vise, subjetivamente “agradar” a tais poderes.
Dito de outra forma, conforme Roberto Bergalli, será mais facilmente pro-
movido, elogiado, o juiz que “pensar”, “decidir” de acordo com seu superior
(...). (MENEZES, 2015, p. 54).

O trabalho de Bruno Seligman, contudo, merece algumas ressalvas. O autor conduz o

artigo no sentido de criticar a falta de “ativismo judicial” e inovação nas decisões na promo-

ção de “transformações sociais”. O trecho da sua obra aqui invocado faz parte da construção

dessa crítica, o que nos obriga a ressalvar a amplitude da participação de seu pensamento
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no presente trabalho, impondo-lhe os devidos limites. Contudo a análise é completamente

válida: os magistrados terão sua independência e imparcialidade comprometidas enquanto

estiverem interessados em agradar seus superiores, aguardando nomeações e promoções.

Conquanto ainda não haja pesquisa que comprove o mesmo fenômeno entre os árbitros,

dadas as diferenças de estrutura judiciária Comum e Arbitral, poderá haver um momento

que estas estruturas se assemelhem e esteja o árbitro sujeito ao mesmo assédio do juiz to-

gado.

2.1 Inconsiência e Heurísticas

A última forma de debate acerca da independência e imparcialidade do árbitro, apon-

tada por Barros (2017), tem a ver mais diretamente com as influências psicológicas que ron-

dam o imaginário dos julgadores.

O fenômeno psicológico mais dissecado na obra daquele autor é a intuição, que deli-

neia, de antemão, o viés decisório que os juízes escolherão quando apresentados aos casos,

tornando-se desafio para estes aplicar o Direito ao caso, sem considerar, como elemento

crucial da decisão, a pessoalidade destas intuições. Esse desafio se materializará, mais fre-

quentemente, na tentativa de evitar o confirmation bias (BARROS, 2017, p. 39), que seria a

“confirmação do viés”, ou seja, os julgadores seriam tentados a considerar as informações

consoantes com o viés decisório que estes já aderiram por meio da intuição. Nas palavras

do autor:

Ainda que não se perceba, a intuição bloqueia a capacidade de absorver
novas informações, de modo a evitar que se entre nesse dilema. Em ou-
tras palavras, a intuição trai a pessoa, fazendo com que seja impermeável à
nova informação que possa contradizer a posição inicial, chegando ao ex-
tremo de fazê-la ignorar a informação por completo. Sobrevalorizam-se as
evidências que respaldam a opinião inicial e subvalorizam-se as evidências
contrárias, aceitam-se tão somente as informações que validam a conclu-
são inicial, livrando o autor das incertezas e das angústias de voltar a ter um
problema e não uma solução ou de voltar à pergunta em vez de se chegar à
resposta. É a primazia do princípio da consistência sobre a racionalidade,
de modo que a mente primeiro chega a uma decisão para somente depois
buscar evidências que embasam essa conclusão. (BARROS, 2017, p. 40).

Oportunamente, deixando de lado qualquer pretensão de propaganda ou crítica ide-

ológica neste trabalho, mas, para fins de observação na realidade do problema discutido e de

como se desenrola a busca pela confirmação do viés, é interessante observar o artigo escrito

por Rodrigo da Silva ao jornal Estadão em atenção aos recentes acontecimentos políticos no

país.

Escrevendo sobre o atentado que sofreu um dos candidatos à Presidência da Repú-

blica no dia 06 de Setembro, o autor criticou a atitude de uma parcela de pessoas que nega-
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vam a realidade dos acontecimentos ali evidentes, motivadas pela sua discordância ideoló-

gica do candidato. Disserta o autor:

E acredite: essas pessoas realmente entendem que representam o lado mais
racional dessa discussão. Como diz o americano Scott Adams: “A maioria
das pessoas sabe o que é viés de confirmação, senão pelo nome, certamente
por experiência pessoal. Todos sabemos quanto é difícil mudar a opinião
de alguém sobre algo importante, mesmo quando todos os fatos estão do
nosso lado. O que os não persuasores usualmente não percebem é quão
prevalente é o viés de confirmação. Ele não é um bug ocasional no sistema
operacional humano. Ele é o sistema operacional humano. Somos progra-
mados pela evolução para fazer com que novas informações apoiem opi-
niões existentes, desde que isso não nos impeça de procriar. A evolução não
liga se você compreende ou não a realidade. Ela só quer que você se re-
produza. Também quer que você conserve energia para coisas importantes,
como sobreviver. A pior coisa que seu cérebro pode fazer é reinterpretar a
realidade em um filme totalmente novo a cada nova peça de informação.
Isso seria exaustivo e não traria nenhum benefício. Em vez disso, o seu cére-
bro escolhe o caminho de menor resistência e instantaneamente interpreta
suas observações para se adequar a sua visão de mundo. É bem mais fácil.”
Para Adams, é mais provável buscarmos a razão como uma justificativa para
as nossas emoções do que o contrário. E não é difícil entender o motivo.

O campo da discussão política é fértil para verificação deste tipo de mal julgamento,

no qual os fatos são impenetráveis à convicção preestabelecida sendo dispostos inclusive,

para confirmar o viés de preferência. Trata-se de um fenômeno humano que influencia –

claro, em menor grau que os militantes políticos – magistrados e árbitros.

Na esteira do fenômeno de buscar as confirmações sugeridas pela intuição, apontado

por Barros (2017), o autor apresenta o conceito da “heurística”. Em seu trabalho, esta consis-

tiria no “procedimento que, diante de questões difíceis, busca substituí-las por outras mais

fáceis a fim de encontrar respostas viáveis, ainda que imperfeitas, tal qual a intuição” (BAR-

ROS, 2017, p. 40).

Permitindo-nos um breve parêntese, a heurística é um conceito o qual vale a pena ex-

plorar de maneira mais profunda. O fenômeno que o autor anteriormente citado apresenta

não é novo, por exemplo, na discussão filosófica e certamente – como agora – aparece no

ambiente jurídico.

O filósofo alemão Arthur Schopenhauer não chegou a concluir até o tempo de sua

morte a obra Dialética Erística, na qual aponta os principais esquemas argumentativos enga-

nosos que os maus filósofos utilizam para persuasão do público. O texto incompleto elenca

os exemplos que o filósofo pretendia ilustrar esses esquemas. Com base no texto incompleto

de Schopenhauer, Carvalho explorou o livro sob o título “Como Vencer Um Debate Sem Ter

Razão”, em que explora o conceito de erística como um tipo de discurso e, na sua descrição,

demonstra como o fenômeno é um esquema cognitivo que suplanta os fatos em favor de

uma ideia de predileção do expositor, com o único objetivo, no caso em questão, de vencer

um debate:
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Finalmente, a erística propriamente dita. Aristóteles define-a como a arte
da discussão contenciosa, ou belicosa, onde se trata apenas de vencer e não
de buscar uma prova. (...) A erística, no sentido em que viria a entendê-la
Schopenhauer, seria para Aristóteles mero repertório de experiências pes-
soais mais ou menos fortuitas. Qual é, precisamente, esse sentido? Pisando
em terreno escorregadio, temos de nos aproximar dele devagar. 1º A erística
schopenhauriana participa da natureza da retórica, da dialética, da sofís-
tica, e da erística aristotélicas, sem corresponder inteiramente a nenhuma
delas. (...) 3º Com a dialética ela tem em comum o confronto de argumen-
tos contraditórios, mas separa-se dela porque não busca arbitrar esses ar-
gumentos por um critério de razoabilidade suficiente – objetivo precípuo
da dialética -, mas simplesmente obter a vitória de um deles, per faz et per
nefas. Ela não é portanto um instrumento de investigação, uma logica inve-
niendi, lógica da pesquisa, nem muito menos um treinamento do intelecto
para as ocupações científicas, mas, bem ao contrário, um empreendimento
meramente contencioso onde o que menos interessa é descobrir a verdade.
4º Ela se aparenta à sofística por ser uma arte de enganar, mas se diferencia
dela porque não exclui os argumentos válidos (sempre que possam ser úteis
à causa), nem se limita aos esquemas formais de argumentação, entrando
fundo no campo puramente material dos fatores psicológicos envolvidos
na situação do discurso. (...) A erística, em suma, é uma arte da discussão
contenciosa, que, utilizando os instrumentos da dialética, da sofística, da
erística e da retórica aristotélicas, abrange também aspectos psicológicos
do duelo argumentativo, ao mesmo tempo que deixa de lados as regras de
ordem ética que faziam da dialética aristotélica um instrumento confiável
de investigação. (CARVALHO, 1997).

Consideradas as diferenças em que as descrições da erística de Schopenhauer são

apresentadas na obra de Carvalho, já que em seu livro o termo é utilizado para análise dos

discursos e aqui é analisada a decisão em ambiente jurídico, podemos aproveitar os apon-

tamentos do filósofo brasileiro sobre o conceito em questão. Trata-se de um fenômeno que

procura endossar a ideia já estabelecida pelo indivíduo, independente das provas ou da rea-

lidade em redor, seja por aqueles que discutem ou discursam, como abordado nas obras de

Carvalho e Schopenhauer, seja por aqueles que decidem, tal como abordado aqui.

Feito o parêntese, cumpre esclarecer, antes de mais nada que, sendo a Arbitragem

meio alternativo de resolução de conflitos, ela guarda um processo normativo próprio, assim

como a Justiça Comum, que visa delimitar como as decisões devem ser tomadas, apontando

sempre para a racionalidade. Contudo, esta discussão sobre intuição, a avançando para os

fenômenos heurísticos, visa descrever os aspectos externos e psicológicos que influenciam

a decisão humana, seja de qualquer cunho. No presente trabalho, tratando-se das decisões

em sede de Arbitragem, não seria diferente.

Depois de explorarmos a heurística em sede da ciência dos discursos, agora retorne-

mos à seara da decisão jurídica. Além da definição de Barros (2017) anteriormente exposta,

é relevante aquela sustentada por Tonetto et al. (2006), o qual estabelece que as heurísticas

são regras de influência utilizadas para simplificar julgamentos em situações de incerteza

(TONETTO et al., 2006, p. 182). O autor, extrai o conceito de Plous (1993), e ainda com base

no trabalho do pesquisador, cita como vantagem “a redução do tempo e dos esforços em-
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preendidos para que sejam feitos julgamentos razoavelmente bons. As heurísticas reduzem

a complexidade das tarefas (...)” (TONETTO et al., 2006, p. 182).

No trabalho de Barros (2017) a discussão sobre as heurísticas é precedida pela descri-

ção da lógica do pensamento humano, baseada na obra do consagrado pesquisador Kahne-

man e Egan (2011, p. 11), “Thinking fast and Slow”. De acordo com Kahneman – diz o autor

– o pensamento humano é dividido em duas formas: o rápido e o devagar. O primeiro é cri-

ativo, intuitivo e emocional enquanto o segundo é analítico, deliberativo e lógico (BARROS,

2017, p. 35).

Sem maiores embargos, as pesquisas de Tonetto et al. (2006) e Barros (2017) subsi-

diam a ideia de que as heurísticas são um fenômeno cognitivo operante em facilitar as de-

cisões, simplificando situações complexas, diga-se, típica da primeira forma de pensar o

mundo descrita por Kahneman, são respostas que fundamentam-se na intuição do julgador

baseadas em experiências, emoções e até ilusões cognitivas que um olhar menos atencioso

descreve como a própria realidade.

Os pesquisadores Amos Tverski e Daniel Kahneman foram os precursores da pesquisa

em Psicologia Experimental Cognitiva sobre os fenômenos heurísticos na tomada de deci-

são. A pesquisa, publicada nos idos de 1974 é referência aos estudos sobre a matéria até

hoje e, aliás, o estudo ostensivo destes autores sobre os processos psicológicos que influen-

ciam a decisão rendeu à Kahneman, em 2002, o Nobel de Economia, apesar de psicólogo.

Embasado nisto é possível analisar a tipologia das heurísticas.

O debate sobre a independência e imparcialidade dos árbitros, na obra de Barros

(2017) é encerrado com o apontamento de três tipos de heurística, são eles a ancoragem e

ajustamento (anchoring), o hindsight bias, e o da representatividade. Por meio do trabalho

de Tonetto et al. (2006), também foi adicionado o tipo da disponibilidade.

A ancoragem aparece, geralmente, quando o julgador precisa determinar algum va-

lor numérico, o próprio trabalho de Tonetto et al. (2006) aponta que: “Em julgamentos sob

incerteza, quando as pessoas devem realizar estimativas ou decidir sobre alguma quantia,

elas tendem a ajustar a sua resposta com base em algum valor inicial disponível, que servirá

como âncora.” (TONETTO et al., 2006, p. 183), ou seja, o valor inicial proposto, influencia o

valor final decidido.

O fenômeno é explicado nos termos dos já conhecidos pesquisadores da psicologia

cognitiva, Tversky e Kahneman (1982), cuja pesquisa foi publicada no trabalho “Judgment

under uncertainty: Heristics and biases”, explorada por Barros (2017) (BARROS, 2017, p. 41).

Entre as pesquisas realizadas por estes dois professores para entender a ancoragem, uma é

mais pertinente. Foi apresentada à 167 magistrados federais uma situação em que estes de-

veriam decidir o valor de uma indenização pleiteada. Separados em dois grupos, um deles

foi informado de que o autor pleiteava 10 milhões de dólares em indenização, ao outro foi
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informado que o autor pleiteava uma indenização significativa. A proposta então pleiteada

serviria de âncora aos juízes. O resultado é instigante: no grupo que foi omitido o valor plei-

teado os juízes decidiram que caberia indenização de, na média, 808.000 dólares, enquanto

a média do grupo informado do valor pleiteado a média foi de 2.210.000 dólares. A diferença

entre o grupo com âncora para o grupo sem âncora passa das duas vezes e meia.

Tonetto et al. (2006) aponta que, além da área de julgamentos jurídicos este fenômeno

pode ser observado em outros domínios como estimativas de probabilidade, estimativas de

preços de imóveis, negociações e até decisões sobre metas pessoais. O autor aproveita tam-

bém para ressalvar que Kahneman, mais recentemente, em 2003, excluiu a ancoragem do

conceito de heurística, uma vez que o conceito passou por uma revisão. Mas, mantivemos

esse fenômeno no debate pelos motivos do primeiro autor, afinal, se é possível questionar

a ancoragem como heurística, é impossível descarta-la como fenômeno psicológico de in-

fluência sobre o processo decisório.

Em subsequência à ancoragem, outra forma de heurística e influência externa ao Di-

reito na atividade judicante, abordada tanto por Barros (2017) como por outros pesquisado-

res, é o hindsight bias, popularizado como “engenheiro da obra pronta”. Esse atalho cogni-

tivo consiste na supervalorização de um determinado evento depois que este já ocorreu, e

é importante pois, em várias ocasiões, os julgadores precisam mensurar a probabilidade de

um evento depois do seu acontecimento e, nesses casos, apontam estudos que os juízes são

incapazes de ignorar a ocorrência do fato (BARROS, 2017, p. 43).

Uma pesquisa citada pelo autor, desenvolvida por Guthrie, Rachlinski e Wistrich (2007).

Nela foram testados vários juízes aos quais foram apresentados fatos baseados em um caso

concreto, sendo pedido para que os magistrados decidissem qual seria o provável resultado

de uma apelação. Os juízes foram divididos em três grupos, o primeiro recebeu a informação

de que à apelação, no caso concreto, havia sido dado segmento, ao segundo foi informado

que ela tinha sido indeferida e ao terceiro que ela tinha recebido emphlesser sanction, uma

espécie de decisão desfavorável mitigada, como é o regime semi-aberto quando comparado

com o fechado.

A pesquisa comprova que o conhecimento do fato definitivamente influencia a de-

cisão dos magistrados. O grupo que recebeu a informação que a apelação recebeu provi-

mento, apontou também esta decisão em 81,5% dos casos, enquanto apenas 11.1% indica-

ram que ela deveria ser indeferida e 7.4% optaram pela lesser sanction. O grupo que recebeu

a informação do indeferimento teve apenas – em clara disparidade com o primeiro grupo

– 27,8% dos magistrados dando provimento enquanto 51.9% estavam em harmonia com a

informação recebida, e, por fim, 20.4% decidiu pela lesser sanction. O último grupo, ao qual

foi informada que no caso concreto foi determinada a lesser sanction, apenas 40.4% dos juí-

zes optaram pelo provimento, 21.1% pelo indeferimento, e, diferentemente das outras duas

ocasiões, 38.6% decidiram em consonância com a informação recebida.
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Ignorar a ocorrência de um evento do qual se tem notícia de antemão é um feito tra-

balhoso para qualquer um e com os juízes, apesar do preparo e experiência, não é diferente.

A última forma de heurística apontada por Barros (2017) é chamada de “representa-

tividade”. Tanto este autor como Tonetto et al. (2006) se baseiam na pesquisa de Tverski e

Kanehman para entender esse fenômeno cognitivo. Assim, tem-se que “de acordo com esse

princípio heurístico, é conferida alta probabilidade de ocorrência de um evento quando esse

é típico ou representativo de uma situação”. (TONETTO et al., 2006, p. 186) As ilustrações tra-

zidas por esse autor podem elucidar melhor a questão:

A representatividade pode ser ilustrada através do exemplo de Steve (Tversky
e Kahnemann, 1974), um indivíduo envergonhado e introvertido, disponí-
vel, mas com pouco interesse em pessoas, ou no mundo real. Trata-se de
uma pessoa meiga e meticulosa, que precisa se organizar e se estruturar,
demonstrando paixão por detalhes. Com base nessa descrição, como é pos-
sível estimar com segurança a ocupação profissional de Steve? Conforme
os princípios que norteiam a heurística da representatividade, a probabi-
lidade de Steve ser, por exemplo, um bibliotecário, dentre diversas outras
ocupações, é avaliada a partir do grau com que ele é representativo ou si-
milar ao estereótipo de um bibliotecário. No entender de Tversky e Kahne-
man (1974), pesquisas com essa problemática têm confirmado que o indiví-
duo tende a ordenar as ocupações por probabilidade e similaridade, como
no exemplo de Steve. (...) Outro aspecto prejudicado na heurística da re-
presentatividade é a sensibilidade concernente à previsibilidade (Tversky
e Kahneman, 1974). Quando solicitados a fazerem algumas predições nu-
méricas, como o cenário futuro da economia ou o resultado de um investi-
mento específico, os indivíduos frequentemente se guiam pela representa-
tividade. Por exemplo, supõe-se que é dada a uma pessoa a descrição de um
funcionário de uma empresa e é pedido que seja prognosticada sua carreira
profissional. Se a descrição do profissional for muito favorável, um sucesso
muito alto parecerá mais representativo de tal descrição; se a descrição for
medíocre, um desempenho medíocre parecerá mais representativo. Entre-
tanto, o nível no qual a descrição é favorável não determina a fidedignidade
dessa descrição ou o nível na qual essa permite uma predição exata. Con-
sequentemente, se as pessoas prognosticam somente em termos do que é
favorável na descrição, suas predições serão insensíveis à fidedignidade da
evidência e à autenticidade esperada da predição. (TONETTO et al., 2006,
p. 186).

Para (BARROS, 2017) este fenômeno heurístico consiste em outorgar maior valor pro-

batório do que uma determinada estatística de fato merece. Como apontado anteriormente,

por meio do trabalho de Tonetto et al. (2006) tem-se a última heurística, sendo a da dispo-

nibilidade, que está ligada à memória e experiência. De um modo geral, todas as heurísticas

estão ligadas à memória já que descendem da intuição que é o rápido exercício da memória.

Mas, nesta heurística as memórias e experiências do julgador influenciam de forma mais di-

reta suas decisões. Explica Tonetto et al. (2006, p.184), ainda invocando o trabalho de Tverski

e Kahneman, ressalta que a facilidade com que determinado fato é lembrado ou imaginado

acaba por influenciar pela hiper ou subestimação de que o evento ocorra. E isso acontece
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porque as experiências anteriores são acessadas de maneira mais vívida, criando um artifí-

cio cognitivo denominada disponibilidade.

Para entender esta heurística nada melhor que o exemplo apontado pelo autor. Se-

gundo ele “se pedirmos para um grupo de pessoas estimar o grau de violência de sua cidade,

por exemplo, muito provavelmente as pessoas que já tiverem sido assaltadas (...) irão avaliar

o risco de agressão como sendo mais intenso (...)”, (TONETTO et al., 2006), e o contrário tam-

bém ocorreria: aqueles que não sofreram pessoalmente com nenhuma situação violência,

provavelmente avaliariam o quadro de segurança da cidade de maneira mais branda. Nesse

sentido, é possível compreender a heurística da disponibilidade como o fenômeno cogni-

tivo que estabelece atalhos de julgamento com base em experiências pessoais e memórias

disponíveis sobre a matéria, e este é um elemento inconsciente que o julgador deverá estar

atento para não cometer nenhum abuso judicial.

Exploradas as heurísticas, cumpre ainda apontar outros fatores que incidem sobre a

decisão judicial. No artigo “Psicologia do Juiz” de Ambrosio (2012), percebe-se ainda algu-

mas lições sobre as relações entre o inconsciente e o processo decisório. A autora aponta,

que o juiz precisará administrar os seus próprios sentimentos quando precisar decidir. E

isso porque vários recursos emocionais são úteis no processo decisório, citando, por exem-

plo, a intuição como forma de detectar se alguma das partes ou testemunhas está mentindo,

desde que esse sentimento seja fundamentado pela verificação objetiva do juiz.

Ambrosio (2012, p. 495) também destaca os fatores psicológicos ou inconscientes que

assediam os juízes. O primeiro deles é a personalidade do próprio julgador: “a personali-

dade do juiz pode explicar diversos comportamentos, tais como dificuldade em condenar,

atitudes agressivas, falta de paciência, constante posição defensiva, medo, otimismo exage-

rado”, e muitos outros. Utilizando o trabalho de ZIMERMAN (2002, p. 103) a pesquisadora

detalha os tipos de personalidades e as possíveis consequências sobre o processo decisório:

Nesse sentido, afirma esse autor que se a personalidade do juiz for depres-
siva, ele terá sérias dificuldades em condenar alguém, pois abriga sentimen-
tos de culpa e fantasias de que é corresponsável pelos males e tragédias dos
outros. Se a personalidade for paranoide, manter-se-á em constante po-
sição defensiva e responderá com atitudes agressivas, pois sua tomada de
conhecimentos se processa à margem da realidade. Se a personalidade for
maníaca, ele apresentará humor instável e, diante de qualquer frustração,
sua manifesta alegria se transformará em ira, pois ostenta um otimismo exa-
gerado para, no fundo, fugir de uma depressão. Se a personalidade for es-
quizoide, ele terá sérias dificuldades de relacionamento, em razão de uma
excessiva timidez e medo de ser rejeitado. Se a personalidade for fóbica, ele
será especialista na arte de tirar o corpo fora, pois visualiza o mundo com
medo, tendo dificuldades em se comprometer com uma delicada decisão
judicial. Se a personalidade tiver traços obsessivos, ele se tornará um jul-
gador implacável e radical, sem um mínimo de flexibilidade e podendo se
perder em um detalhamento inútil, pois mantém um rígido controle sobre si
mesmo que também é imposto sobre os outros. Se a personalidade for his-
térica, ele apresentará baixíssima capacidade de tolerar frustrações, alter-
nando momentos de maturidade com outros momentos típicos de crianças
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que não ganham aquilo que querem. Se a personalidade for psicopática, ele
não apresentará consideração pelos demais, pois antes de servir aos outros,
ele serve-se destes. Se a personalidade for do tipo falsa, ele tenderá a iludir
os outros, pois sente uma permanente sensação de vazio e falsidade que o
faz aparentar aquilo que, na realidade, não é. Por fim, se a personalidade do
juiz for narcisista, ele não tolerará qualquer crítica que ameace a sua autoi-
magem de proprietário da verdade e da razão, bem como terá a tendência
de se cercar de pessoas que o admirem e o aplaudam incondicionalmente,
pois pessoas com essa personalidade possuem uma exagerada valorização
de si próprios. Além disso, pode o juiz se tornar um péssimo inimigo, capaz
de vinganças mesquinhas ou de manifestar indiferença hostil para quem ti-
ver opiniões e iniciativas próprias, diferentes das dele. Adverte o mesmo
autor que esses tipos de personalidade não são estanques, mas se sobre-
põem e se combinam entre si em um mesmo sujeito, em graus diferentes
(ZIMERMAN, 2002, p. 106-111).

Em seguida Ambrosio (2012) analisa a emoção como fator de influência sobre a deci-

são judicial, o que também é explanado por ZIMERMAN (2002) . Os autores pontuam que o

juiz deve desenvolver a capacidade de ser continente, ou seja, capaz de conter em si as ex-

pectativas emocionais das partes, despindo-se da necessidade de corresponder às angústias

e demandas dos envolvidos no litígio. Essa habilidade deverá servir para o próprio juiz de-

vendo ele desenvolver a auto continência por meio da qual – além das cargas emocionais

de terceiros – deverá o julgador conter seus próprios sentimentos despertados pelo pro-

cesso, tais como o sofrimento psíquico quando seus valores pessoais são confrontados ou

agredidos. Neste momento, caberá ao julgador, segundo a pesquisadora, que, por sua vez,

fundamenta-se no trabalho de ZIMERMAN (2002), reconhecer e assumir suas demandas

subjetivas, separando o homem comum do profissional, mantendo-se neutro, disponível e

interessado em cumprir sua função (AMBROSIO, 2012, p. 497-498).

Há ainda, a consideração dos valores sociais como mecanismo de afetação da deci-

são judicial. Visto que é notado que estes valores exercem influência indiscutível sobre a

decisão e que o julgador “não pode se furtar ao processo de autoconhecimento para reco-

nhecer como reage aos estímulos tanto internos quanto àqueles advindos do meio externo”

(AMBROSIO, 2012, p. 499).

Por fim, o texto explora os interesses que motivam uma ação judicial como fator de

interferência psicológica da decisão. Ambrosio (2012) aponta também a necessidade do jul-

gador em conter as emoções que as partes e o processo esperam e causam no juiz, respecti-

vamente. Neste momento, contudo, são levantados aqueles sentimentos e motivações que

levam as partes a demandar em juízo, que podem ser o ódio, a vingança, a necessidade fi-

nanceira e outros.

Ambrosio (2012) ainda explicita que a apuração da verdade fica muito mais fácil quando

o juiz descobre a causa psicológica da pretensão, e novamente invocando o trabalho de ZI-

MERMAN (2002), aponta que o julgador deve conseguir perceber e interpretar os sentimen-

tos e emoções que expressam as partes, os entrevistados e os demais envolvidos no processo,
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criando o que este último autor chama de sintonia emocional entre o juiz e os personagens

do litígio. Percebe-se também que a necessidade desta sintonia, ou seja, da sensibilidade do

juiz, se deve ao fato de que a decisão estará fundamentada na realidade produzida por estes

envolvidos no processo, que a interpretam segundo sua própria subjetividade (AMBROSIO,

2012). Nesse sentido, o magistrado que estiver mais sensível à qualidade de envolvimento

emocional destas personagens conseguirá analisar melhor os fatos ali expostos e tomar uma

decisão mais conveniente ao caso concreto.

Assim como Barros (2017, p. 51) confessou, “o presente trabalho busca não mais res-

ponder à pergunta de como julgam os árbitros, mas de como deveriam julgar os árbitros”,

assim também admitimos que a análise da matéria deste capítulo acaba por sugerir cautela,

esforço e disponibilidade dos julgadores em não serem envolvidos por assédios externos

ao processo, atalhos cognitivos deficientes e emoções descabidas que atravessem o juízo.

Todos estes são fenômenos que qualquer pessoa está sujeita, mas cabe ao julgador – o árbi-

tro, em especial – saber neutralizar estes eventos inconscientes e subjetivos, impedindo que

comprometam a imparcialidade e a independência do juízo.
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Capítulo 3

Processo Arbitral e a Influência Sobre a
Decisão do Árbitro

Ultrapassada a análise sobre os aspectos inconscientes que influenciam a convicção

dos julgadores e, em especial, dos árbitros, devemos avançar a pesquisa para e analisar o

procedimento arbitral e a sua influência sobre o processo decisório. Mas, para tanto, deve-

se considerar os aspectos gerais e os princípios do procedimento em termos pátrios, em se-

guida, analisar as interações entre os diversos ordenamentos que atravessam uma demanda

disputada em arbitragem, por ser este instituto o mais apontado para dirimir divergências

de comércio internacional, e como estas interações influenciam a convicção do árbitro.

Alguns princípios do processo arbitral pátrio são elencados no trabalho de Gonzalez,

Dendasck e Silva (2016). Para os autores, o primeiro a ser considerado refere-se a convenção

de arbitragem, ou com a cláusula arbitral, sobre a qual prevalece o princípio da autonomia

deste dispositivo em relação ao contrato. Ou seja, mesmo diante da nulidade do contrato

a cláusula não perderá sua higidez, mantendo a arbitragem como o instituto juridicamente

legítimo para dirimir a demanda. Argumentação comum nestes casos é aquela orientada

comumente pelo Direito Contratual, no qual os efeitos do principal alcançam o acessório.

Tal, contudo, não ocorrerá em sede de arbitragem. O contrato estará vinculado à jurisdição

arbitral, ainda que seja para ser anulado. Outro princípio geral a ser considerado em termos

de processo na arbitragem é o denominado Competência-Competência, o qual enuncia que

ao árbitro é atribuída a competência para analisar sua própria competência (GONZALEZ;

DENDASCK; SILVA, 2016, p. 9). Interessante o que escrevem Santos e Silva (2016) sobre tal

princípio, citando inclusive, Carmona (2009), autoridade pátria em termos de arbitragem:

No Brasil autores como Carmona (2009, p. 175-182), Rechsteiner (2001, p.
64-69), entre tantos outros, reconhecem que o princípio Compétence-Compétence
encontra-se devidamente contemplado no artigo 8º, parágrafo único da Lei
9307/96, autorizando o árbitro a decidir, de ofício ou por provocação de
uma das partes, sobre a sua própria jurisdição (SANTOS; SILVA, 2016, p. 92).
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Contudo, não é sem controvérsias que a doutrina e a jurisprudência debatem o princí-

pio da competência-competência. Há pelo menos quatro hipóteses em que a este princípio

é relativizado (SANTOS; SILVA, 2016).

Ainda segundo Gonzalez, Dendasck e Silva (2016), o procedimento arbitral tal qual o

procedimento judicial comum respeitará princípios como o devido processo legal, contradi-

tório e ampla defesa, igualdade das partes, imparcialidade e livre convencimento motivado

do julgador, este último com marcada relevância para os fins desta pesquisa. O que será

peculiar na arbitragem, segundo os autores, é a autonomia das partes em disciplinarem e

escolherem o procedimento a ser adotado, de modo que as regras atendam melhor as ne-

cessidades do caso concreto, conforme preconizam os parágrafos 1º e 2º do artigo da Lei nº

9307/96.

De forma sucinta, analisemos os princípios levantados por Gonzalez, Dendasck e

Silva (2016). Apesar de parecer óbvia a afirmação de que o devido processo legal deverá

ser respeitado na arbitragem, mais afrente analisaremos como o processo arbitral pode ser

flexível, especialmente a arbitragem internacional. Dispositivos como o art. 21, caput, assim

como seu parágrafo 1º da Lei. 9.307/1996, definem os primeiros parâmetros processuais, de-

legando às partes, ao árbitro e ao tribunal a incumbência de defini-lo. Ainda neste mesmo

artigo extrai-se que a ampla defesa e o contraditório também são princípios do processo

arbitral. Isso porque, a despeito da liberdade das partes, não pode o procedimento estar

alheio aos princípios processuais constitucionais pátrios sabendo-se, ainda, que a sentença

que não respeitar estes princípios é nula, nos termos do art. 32, VIII, também da Lei de

Arbitragem.

Ainda com a palavra destes mesmos autores, a igualdade das partes nos é apresentada

como outro princípio do processo (GONZALEZ; DENDASCK; SILVA, 2016, p. 11). Sabe-se que

no ordenamento jurídico brasileiro é amplamente aceito o teorema de tratar igualmente os

iguais na medida da sua igualdade e desigualmente os desiguais na medida da sua desigual-

dade. Tal entendimento é ainda mais forte na Justiça do Trabalho e nas demandas consu-

meristas, por exemplo, mas, no processo arbitral, o julgador deverá considerar que as partes

já estão em “paridade de armas”, uma vez que livremente escolheram pelo procedimento.

A imparcialidade do árbitro será tão fundamental quanto a de qualquer Juiz de Di-

reito, até porque, como afirma o art. 18 da Lei de Arbitragem, estes são equiparados. O

parágrafo 6º, do art. 13 desta mesma Lei estabelece que “no desempenho de sua função, o

árbitro deverá proceder com imparcialidade, independência, competência, diligência e dis-

crição” e, identificando qualquer situação que comprometa estes elementos, deverá declinar

sua competência, apontando os impedimentos e suspeições.

O princípio que regerá a convicção do árbitro também será o mesmo que está sobre

os juízes togados, ou seja, o do livre convencimento motivado. Ainda neste capítulo discu-

tiremos sobre como a convicção do árbitro funciona fora dos países sustentados pelo civil
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law, principalmente em termos de procedimento probatório, mas, em termos de arbitragem

nacional, o art. 26, II, da Lei de Arbitragem doméstica estabelece como requisito da sentença

arbitral os fundamentos da decisão.

Será já no momento em que optam pela arbitragem, ou seja, já quando é inserida a

cláusula compromissória no instrumento contratual, vinculando às partes à jurisdição ar-

bitral, ou quando é estabelecido o vínculo por meio do compromisso arbitral, que podem

as partes definirem o procedimento a ser adotado (GONZALEZ; DENDASCK; SILVA, 2016,

p. 13).

3.1 A Finalidade do Processo como Elemento da Decisão

Para além dos aspectos gerais pátrios, devemos avançar para os aspectos procedi-

mentais da arbitragem internacional – que vez ou outra influenciam a arbitragem nacional

– considerando a miscigenação de sistemas que consubstanciam o processo arbitral. A res-

peito deste aspecto, sobre a arbitragem perdura a existência de “diferentes suposições sis-

têmicas concernentes ao propósito e à função do processo” (BARROS, 2017, p. 60). O autor

analisa as duas possíveis finalidades do processo, quais sejam, dirimir a controvérsia (justiça

comutativa) ou fazer justiça (justiça distributiva).

Antes de mais nada, explica Barros (2017) que o princípio norteador do processo deci-

sório que criará maior legitimidade à arbitragem é o da “facticidade” (BARROS, 2017, p. 54), e

portanto, fazendo referência à teoria tridimensional do Direito, adianta que, entre elementos

fato, valor e norma, é ao primeiro que será dado enfoque em seu trabalho. É neste momento

que o autor faz relevante distinção entre a Justiça Arbitral e a Justiça Comum apontada an-

teriormente, o que nos permitirá entender a influência do processo arbitral na convicção do

árbitro. O fundamento da diferença entre os sistemas de Justiça tem a ver com a finalidade

do processo arbitral. Qual seria, afinal, o objetivo do processo arbitral? Satisfazer as partes

juridicamente ou chegar à verdade? Para responder a esta pergunta, Barros (2017) explora

os conceitos de justiça distributiva e justiça comutativa.

E isso se deve, principalmente, pelo modo como vários ordenamentos jurídicos po-

dem se relacionar em um processo arbitral, visto que a arbitragem é escolhida em consi-

derável parte das vezes para solucionar conflitos internacionais. A verdade é que, segundo

o autor, países de commom law tendem a interferir menos na esfera privada, prestigiando

a autonomia do indivíduo e a liberdade individual, de modo que até o Poder Judiciário do

Estado é afetado por esta ordem social. Nos países de civil law, a presença do Estado é mais

dominante.

Sendo o ordenamento jurídico dos países das partes inclinados para diferentes prin-

cípios de condução do processo, isso afetará de uma ou de outra forma a convicção do ár-

bitro. Para que fique mais claro, se de um lado temos uma nação cujo processo é orientado
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pelo justiça distributiva, e do outro, pela justiça comutativa, de antemão se observará um

problema, visto que no primeiro caso o ordenamento jurídico prefere buscar a verdade e

aplica-la, enquanto o segundo prefere induzir o consentimento das partes para chegaram à

uma espécie de acordo, resolvendo o litígio.

Nesse sentido, (BARROS, 2017, p. 60) divide o papel do processo em duas perspectivas:

os que acreditam que o processo tem por finalidade e função a resolução das controvérsias

entre particulares, e os que acreditam que o processo tem por principal objetivo fazer justiça.

Cada perspectiva, como já dito, incidirá sobre a decisão arbitral à sua maneira, mas “não há

uma resposta certa, mas na qual se entende que a arbitragem mais se aproxima ao primeiro

e o processo judicial ao segundo” (BARROS, 2017, p. 62). Sobre estas perspectivas esclarece

o autor primorosamente:

Sob a primeira perspectiva, uma decisão pode ser correta ou incorreta, justa
ou injusta, mas tendo efetivamente resolvido a controvérsia o processo cum-
priu seu fim. [...] O julgador, por sua vez, na medida em que adotar ou reba-
ter os argumentos das partes de maneira fundamentada, coerente e lógica,
estaria cumprindo efetivamente o seu papel. Nesse caso, como o propósito
do processo é colocar fim ao litígio, o sistema processual não está preocu-
pado com a busca pela verdade. Não seria de se estranhar, portanto que o
principal valor sobre o qual se baseia essa perspectiva é a irrestrita e com-
pleta liberdade das partes. [...] Sob o segundo enfoque, aquele cujo pro-
pósito está em “fazer justiça”, a aplicação correta de uma norma jurídica,
depende, necessariamente, de uma reconstrução fidedigna dos fatos, pela
simples razão de que nenhuma norma pode ser corretamente aplicada se
os fatos não estiverem corretos. Nesse caso, uma boa decisão não é aquela
que exclusivamente resolve a controvérsia, mas aquela que respeitaria a lei
e os valores instituídos pela sociedade. (BARROS, 2017, p. 60-61).

Seja, contudo, qual for a perspectiva, o julgador deverá se pronunciar sobre os fatos

levantados durante o processo, o qual ele deverá atribuir caráter legal àqueles que forem

relevantes, e é o direito que atribuirá valor legal aos fatos, excluindo as provas que considere

ilegais, alheias ou pouco úteis à controvérsia, criando parâmetros que o árbitro deverá se

enquadrar. O modelo adversarial está recheado delas, tais como o sigilo profissional dos

advogados, em razão do interesse público da prova perquirida; a exclusão de provas obtidas

ilicitamente; a não produção de provas contra si mesmo; a impossibilidade de apresentação

de novas provas em grau recursal; a inferência limitada a parte do silêncio da testemunha; a

exclusão da opinião leiga ou baseada em boato (BARROS, 2017, p. 78).

No trabalho deste autor é dedicada boa discussão sobre como estas duas perspec-

tivas darão, cada uma à sua maneira, validade ao procedimento arbitral com base nos fa-

tos apresentados e fazendo valer, como sustentou desde o início, o princípio da facticidade.

Contudo, este debate é extenso e não tão proveitoso para nossa matéria quanto é para os

objetivos daquele autor, portanto, aqui consideraremos os apontamentos limitados à sua

apresentação e sucinta explicação.
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3.2 Teoria da Prova e Processo de Instrução Probatória

Existe outro fenômeno sobre a relação entre a finalidade do processo e a validade

da decisão. Barros (2017) pontua ainda sobre outras duas perspectivas, a saber, a externa

e a interna sobre teoria da prova no procedimento arbitral, que complementa a teoria das

perspectivas sobre a finalidade do processo.

A primeira seria a teoria externa, mais prática, cuja preocupação maior é a de que

o julgamento alcance seus objetivos (BARROS, 2017, p. 66). Esse entendimento é comple-

mentar ao da justiça distributiva, concordando que o objetivo da arbitragem é resolver a

controvérsia. Ocorre que esta meta será alcançada apenas se as partes tiverem confiabi-

lidade processo, e para que isso ocorra, a decisão arbitral deverá não apenas ter precisão

sobre os fatos, alcançando certo entendimento correto da realidade - ainda que o seu ob-

jetivo não seja propriamente este – mas deverá sustentar a confiabilidade no procedimento

arbitral a controvérsia não estaria plenamente solucionada. Por isso, além da correta inter-

pretação dos fatos o procedimento deverá garantir, por exemplo, o tratamento igualitário

entre as partes, a autoridade do tribunal arbitral, o devido processo legal e trâmite eficiente.

Enquanto a perspectiva externa adota critérios mais objetivos sobre a validade da decisão,

a perspectiva interna considera o ponto de vista dos participantes do processo, ou seja, das

partes e do árbitro, que reconhecerão a validade da decisão - claro, considerando também

aspectos objetivos do processo - pelo valor intrínseco das normas aplicáveis às provas, ou

seja, pela coerência dos valores que expressam.

Apesar de deixarmos a análise substancial das provas apenas para o próximo capí-

tulo, ainda é conveniente discutirmos o processo de instrução probatória para entendermos

sua influência sobre a decisão do árbitro. A maior dificuldade, contudo, de discutir sobre

uma teoria da prova na arbitragem, em especial na arbitragem internacional, reside no as-

pecto multicultural do instituto, o que sujeitará o procedimento não raramente a estar ora

diante de um modelo de instrução probatória típica do commom law, ora sujeita ao sistema

romano-germânico. Barros (2017) afirma que:

De todas as implicações do multiculturalismo na arbitragem sobre os envol-
vidos, a instrução probatória e os poderes do tribunal arbitral em deferir a
sua produção estão entre as que mais se chocam com a realidade doméstica.
E repercutem não só nos profissionais do direito, mas influem, de maneira
ainda mais incisiva, sobre as partes, que podem, no conforto do seu escri-
tório, deparar-se com uma ordem de Discovery de um árbitro estrangeiro.
(BARROS, 2017, p. 87).

Considerando, portanto, que a arbitragem envolverá frequentemente ordenamentos

jurídicos distintos uma pergunta sempre estará rondando os procedimentos: afinal, qual

sistema processual prevalecerá? Tomando por base o Direito Internacional Privado, o ramo

do direito que poderá qualificar a questão jurídica identificando as normas de direito a re-

ger determinada situação fática (BARROS, 2017, p. 90). E, para tanto, Barros (2017) aponta
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o trabalho de Dolinger e Tiburcio (1998) “The Forum Law Rule in International Litigation –

Wich Procedural Law Governs Proceedings in Foreign Jurisdictions: Lex Fori or Lex Diligen-

tiae?”, pelo qual nos são apresentadas as teorias que discutirão a respeito da lei aplicável ou

qualificadora das questões processuais. São estas a lex fori, a lei do foro em que se encon-

tra o tribunal, a lex causae, a lei material aplicável ao caso e a lex diligentiae, a lei do local

onde se pretende realizar determinado ato processual. Segundo estes autores, a lei do foro

onde o processo tramita regulamenta os demais aspectos da jurisdição, e isso porque, em

última análise, se são as instituições locais que conduzirão um processo não faz sentido, em

termos de soberania, submeter tais instituições à lei estrangeira toda vez que uma questão

internacional for suscitada. Portanto, elementos como o método de apresentação da ação

no tribunal, da instrução probatória, da apelação e da execução de um julgamento serão

regulamentadas, em regra, pela lex fori (BARROS, 2017, p. 91).

O processo judicial tem duas funções essenciais: garantir o acesso à justiça e apazi-

guar o conflito. A lex fori cumpre muito bem a primeira função, mas com relação a segunda

“o juiz não está mais vinculado à lei processual e deve aplicar aquela lei que as regras de

conflito indicam como aplicável” (BARROS, 2017, p. 91). É neste momento que poderá ser

aplicada a teoria da lex causae, ou seja, para solucionar a matéria do conflito poderá o juiz

aplicar a lei mais cabível ao caso, ainda que estrangeira. A lex diligentiae, como já adian-

tamos, é aplicada quando existe a necessidade de executar algum ato processual em país

distinto, como por exemplo para cumprir um mandado de intimação ou a produção anteci-

pada de provas. Nesse caso, para não ser ferida a soberania ou os costumes jurídicos do local,

deverá ser aplicada a lei do local para cumprimento daquela diligência. É o que estabelece

a Lei Modelo de Arbitragem, elaborada pela Uncitral (The United Nations Commission on

International Trade Law), e é o adotado em países como Portugal, por exemplo. No Direito

pátrio, é a doutrina de Tiburcio e DOLINGER (2003) que sustentará a teoria das três leis, fori,

causea e diligentiae. Nos EUA a lex fori sobrepõem-se às demais.

Uma das partes extremamente importantes do processo arbitral tem a ver com a dis-

cricionariedade que o julgador e a liberdade das partes no exercício de condução do pro-

cesso. A Lei nº 9,307/1996, por exemplo, exige, contudo que sejam respeitados a ordem

pública e os bons costumes.

Antes de mais nada faremos um parêntese para ressalvar que no Direito Internacional

Privado a discussão sobre a ordem pública como limitadora para aplicação do Direito es-

trangeiro é antiga. Mais recentemente foi adicionado o elemento “direitos humanos” como

outro limitador. Aliás, há quem defenda que a obediência a este princípio esvazia o sistema

teórico anteriormente levantado por Dolinger e Tiburcio (1998) , das “três lex”. É o caso de

Dolinger e Tiburcio (1998) em seu trabalho “Obtenção de provas no exterior: para além da

Lex fori e lex diligentiae”. Segundo o autor, é possível que mesmo quando o DIPr brasileiro

impõe o uso da lex diligentiae que a obtenção da prova por meio da lei do foro da diligên-
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cia seja descartada por ofender a ordem pública ocorrendo um eterno retorno à lei do foro

doméstico, a lex fori, criando insegurança jurídica. Saneando o debate, o autor sustenta que

se for possível aferir os direitos envolvidos na produção probatória, é possível determinar se

a prova deverá ser aceita ou descartada (RAMOS, 2015, p. 686). Para essa aferição o autor

destaca que não é possível usar a fórmula da primazia da norma probatória mais favorável

ao indivíduo, por existir conflito de interesse entre as partes, afinal, quem determinar o or-

denamento aplicável estaria em clara vantagem em relação ao outro. São propostos então

três modelos para aferir os direitos envolvidos: o primeiro é baseado na própria lex fori, o

segundo, na lei do foro da diligência, e o terceiro é o modelo universalista, também chamado

de “interpretação internacionalista” (RAMOS, 2015, p. 699).

O primeiro modelo atenta para a aferição da ordem pública e direitos humanos a par-

tir dos parâmetros do foro nacional onde se constituiu o processo. Segundo o autor, o mo-

delo é mais acessível ao intérprete e não confronta a ordem pública do foro de origem, mas

no caso de uma diligência no exterior, poderia haver discordância e a denegação da Justiça

ao seu cumprimento. O segundo modelo adotaria os parâmetros de ordem pública e direi-

tos humanos do Estado no qual irá se cumprir a diligência. O modelo facilita a produção

da prova, mas não garante que o seu procedimento esteja de acordo, agora, com os parâ-

metros do foro de origem. O terceiro modelo, o universalista, ou internacionalista, extrai os

parâmetros de órgãos internacionais à partir de suas decisões e resoluções, como a Corte

Europeia de Direitos Humanos e a Corte interamericana de Direitos Humanos. Para o au-

tor este seria o modelo ideal, em termos de Direito Internacional Privado, de aferição dos

direitos envolvidos e, portanto, diminuição dos atritos em termos de ordem pública ou de

direitos humanos. Sendo assim, ele escreve:

Esse último modelo é o que mais se aproxima da essência de tolerância e
diversidade do Direito Internacional Privado, disciplina que tem sua alma
mater na possibilidade de uso de regras estrangeiras, distintas das regras
locais. Por sua vez, o modelo universalista também atende ao próprio dese-
nho contemporâneo dos direitos humanos, que não é mais localista e, sim,
internacional. A principal deficiência desse modelo seria a falta de decisões
internacionais que forneçam a interpretação internacionalista dos direitos
envolvidos na produção probatória no exterior. Se essa deficiência ocorria
no passado, isso não é mais verdadeiro no presente. Há já milhares de pre-
cedentes da Corte Europeia de Direitos Humanos e mesmo a Corte Intera-
mericana de Direitos Humanos já possui quase 300 casos apreciados. Cada
vez mais, a interpretação internacionalista dos direitos humanos impõe-se.
(RAMOS, 2015, p. 699-700).

Outro fator importantíssimo sobre o procedimento probatório em arbitragem tem a

ver com a liberdade das partes em estipularem sobre a regência do processo assim como

a discricionariedade do julgador em dispor do mesmo. Segundo Carmona (2009, p. 23) a

regra é que as partes podem adotar o procedimento que quiserem desde que respeitem o

contraditório, a igualdade das partes, não comprometam a imparcialidade do árbitro e seu



38 Capítulo 3. Processo Arbitral e a Influência Sobre a Decisão do Árbitro

livre convencimento. Se as partes nada estipularem, ficará à cargo do árbitro dispor o pro-

cedimento ou o próprio tribunal, como está preconizado no ordenamento nacional pelo

parágrafo 1º do art. 21 da Lei de Arbitragem. Aliás, segundo Tiburcio e DOLINGER (2003), a

discricionariedade do árbitro vai além de questões processuais, tendo ele, inclusive, poder

para definir a lei material aplicável ao caso.

Pode-se nomear entre as características mais marcantes do procedimento arbitral a

flexibilidade viabilizada pela liberdade das partes e discricionariedade do árbitro. Claro que

o procedimento deverá guardar a estrutura do processo, ou seja a demanda, a inclusão do

réu na relação processual, resposta do réu, instrução e sentença (GONZALEZ; DENDASCK;

SILVA, 2016, p. 14), mas, em termos de procedimento probatório, por exemplo, a legislação

internacional é ampla em reconhecer a discricionariedade aos árbitros. Como exemplos po-

demos citar a lei alemã, baseada na Model Law, a Lei de Arbitragem Inglesa e regulamentos

como o art. 15 das Regras de Arbitragem da Uncitral (BARROS, 2017, p. 98-99).

Parte da discussão sobre o desenvolvimento da decisão arbitral é dedicado ao ônus

da prova. Pressupõe-se que o Tribunal Arbitral tem autoridade e o dever quanto à instru-

ção probatória, apesar de apenas o Regulamento da American Arbitration Association e das

Regras de Arbitragem da Uncitral disporem sobre o tema. Mas, mesmo que a legislação in-

ternacional não esteja melhor formalizada sobre o assunto, basicamente todos os árbitros

assumem que as partes que alegam são responsáveis por apresentarem as provas constitu-

tivas de seus direitos - pelo menos é o que indica a jurisprudência arbitral (BARROS, 2017,

p. 107) – e uma vez produzida prova de um fato cabe à parte contrária o ônus passaria para

o outro lado.

Mesmo existindo casos onde o ônus da prova é invertido – geralmente aqueles que

dependem unicamente de cumprimento prima facie - e apesar de alguns criticarem esta

acepção, incentivando a cooperação em relação à produção de provas, o autor sustenta que

a acepção anteriormente exposta é, de fato, a linha amplamente aceita internacionalmente.

Se o ônus recai sobre quem alega, o árbitro deverá, portanto, analisar se quem alegou o fato

realmente se desincumbiu do ônus de prova-lo. É claro que, o volume de prova necessário

para provar um fato depende exclusivamente do caso concreto tornando a discussão, por-

tanto, altamente subjetiva. Sendo assim, limitaremos nossa análise aos aspectos objetivos

do ônus da prova.

Sabe-se que o ordenamento pátrio adota o princípio do livre convencimento moti-

vado. Os sistemas baseados no commom law, contudo, baseiam-se em variações do termo

standard, que podem ser mais ou menos exigentes sobre as provas necessárias para funda-

mentar um Direito a depender do caso concreto. Barros (2017) separa estes standards em

cinco grupos de ônus da prova já utilizados nos procedimentos arbitrais, sendo três deles os

mais corriqueiros: o standard geral, também definido pela expressão balance of probabili-

ties, uma espécie de ônus probatório qualificado para acusações graves como fraude, dolo
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e corrupção; outra espécie de standard, porém mais baixo, aplicável às situações denomi-

nadas non-legal-equitable standard, outro standard igualmente fraco, de prima facie; e o

último o standard de âmbito criminal, mais rigoroso, também expreso pelo termo beyond a

reasonable doubt. Os tribunais arbitrais, contudo, não estabelecem nenhum destes grupos

como forma adequada de analisar o ônus da prova, estes são apenas, como adiantado, os

tipos de interpretação já utilizados que serão adequados pelo árbitro conforme o caso, se

civil, comercial ou criminal (BARROS, 2017, p. 110-112).

Ocorre que além de não haver lei nacional ou internacional nem os regulamentos dos

tribunais arbitrais se pronunciarem claramente sobre o assunto, os árbitros também exer-

cem certa discricionariedade nesta determinação. Naturalmente a adoção dos standards

cíveis anteriormente apresentados são mais habituais e mais aceitas pelos julgadores, mas

há casos em que o standard criminal é suscitado para pleitos de natureza civil também. Na

medida que o grau de exigência diminui o standard que pode ser assumido é o da proof in a

convincing matter, que seria um meio termo entre os standards civil e criminal. A prova nes-

tes casos não precisa indicar a certeza absoluta, mas deve ser convincente. Considerando

que estamos no debate sobre o peso e a valoração das provas faz sentido apontar que há si-

tuações nas quais ambas as partes apresentam suas provas e neste caso é aplicado o enten-

dimento da preponderance of evidence, ou prevalência das provas, o que significa dizer que

as provas apresentadas por um lado prevaleceram frente às apresentadas pelo oponente.

Diversos são os critérios utilizados pelos tribunais para valorar as provas, mas Barros

(2017) conclui que quanto mais grave a acusação, maior o ônus correspondente:

Diante de tudo quanto exposto, é possível concluir que, diante do silêncio
da lei aplicável, o Tribunal Arbitral detém relativa flexibilidade para definir
o ônus da prova a ser aplicado. Vimos que embora os Tribunais Arbitrais se
guiem por um princípio mais solto, como o da preponderância das provas,
que deve ser alterado, para cima ou para baixo, a depender dos interesses
subjacentes atrelados aos argumentos apresentados. Por exemplo, no caso
de uma arguição de inarbitralidade, as instituições arbitrais utilizam o crité-
rio prima facie, de modo a proteger a jurisdição dos árbitros. Por outro lado,
quando a acusação é mais grave, o ônus da prova pendula ao outro lado,
sendo mais alto. (BARROS, 2017, p. 115).

Nesse sentido, fica discutido e, no que for possível, demonstrado, que a arbitragem

tem um procedimento completamente peculiar, atravessado pelas diversas qualidades dos

ordenamentos jurídicos das nações das partes envolvidas diretamente no caso concreto e,

ainda, com as experiências convenientes de outros ordenamentos.
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Capítulo 4

Os Meios de Prova e a Decisão Arbitral

Feitas as considerações sobre o Processo Arbitral, inclusive sobre o procedimento pro-

batório, podemos agora adentrar a discussão sobre a prova em seu sentido material e os

efeitos sobre a convicção do árbitro. Em especial, os meios de prova considerados serão a

prova a oral e a pericial, sabendo-se, contudo, que não será simples, haja visto que “a deci-

são sobre as provas a serem produzidas e os meios pelos quais elas o serão, dependem da

tradição cultural não só das partes, ou do local onde se encontra a prova, mas também dos

árbitros” (BARROS, 2017, p. 136). Ainda o mesmo autor aponta que o sistema probatório

arbitral encontra influências de diversas práticas probatórias. A miscigenação instrutória na

arbitragem também será considerada aqui.

De antemão, devemos apontar que aquela parte que controla a prova na arbitragem

muito provavelmente irá se sagrar vitoriosa na demanda. E, com controle da prova, quere-

mos dizer que, aquele que fizer a sua versão dos fatos prevalecer sobre ela. Isso poderia ser

tão verdade quanto no processo judicial, mas cabe fazer diferença entre um procedimento e

outro neste momento.

Apesar dos árbitros em várias ocasiões estarem sujeitos aos mesmos fenômenos que

os juízes togados a Arbitragem, como demonstramos, é um instituto completamente dife-

rente, sustentado por diferentes princípios, entre os quais a autonomia das partes será pres-

tigiada. Em termos de prova não será diferente. Nesse sentido, quando se diz controlar a

prova, queremos expressar que o árbitro prestigiará o poder das partes de provar suas ale-

gações, ao invés de exercer rigorosamente uma disciplina processual probatória, ainda que

estas lancem mão de instrumentos que não seriam o costume de determinados sistemas

judiciais (BARROS, 2017, p. 137).

Esse fenômeno visa demonstrar mais uma vez, o largo abismo existente entre o pro-

cesso judicial e a arbitragem e como deverá o árbitro estar atento a este contexto, fazendo

o possível para não deixar que a experiência no meio judicial guie os atos no procedimento

arbitral.
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4.1 Prova Oral

Por conta do modo como é assediada e muitas vezes manipulada, a prova oral já che-

gou a ser chamada “a prostituta das provas”. Para alguns com justiça, para outros nem tanto,

a verdade é que a prova testemunhal tem grande valor na arbitragem e difere em vários pon-

tos do testemunho judicial, especialmente do brasileiro. Barros (2017, p. 138) afirma que

“ganha-se e perde-se uma arbitragem com a prova oral”, sendo ela muitas vezes responsável

por fazer o árbitro considerar a vitória para um lado ou para o outro.

Apesar destas afirmações, a declaração das testemunhas envolvidas deve estar em

consonância com os demais documentos e provas do processo, tendo entre as principais

contribuições, por exemplo, auxiliar os árbitros a entenderem e contextualizarem a prova

documental, as relações entre as partes e com a própria testemunha e esclarecerem as dife-

rentes leituras dos fatos sustentados pelos protagonistas do processo.

Em termos de costume da instrução provatória, uma das características da prova tes-

temunhal em arbitragem mais diferente ao ordenamento brasileiro é a preparação das tes-

temunhas pelos advogados. Bastante utilizada no exterior, o procedimento arbitral absor-

veu de forma ampla e corriqueira esta prática que, no ordenamento pátrio, pode resultar

no crime de perjúrio. Outra característica peculiar tem a ver com quem pode depor. En-

quanto a legislação doméstica proíbe determinadas pessoas de depor, dificilmente o pro-

cesso arbitral indeferirá alguma testemunha. Aliás, segundo Barros (2017), em arbitragem

internacional, dificilmente um depoente será absolutamente estranho às partes sendo eles,

normalmente, empregados, ex-empregados, técnicos ou mesmo administradores ou direto-

res de seus órgãos sociais. Portanto aqui, diferente do processo judicial brasileiro, a relação

que as testemunhas nutrem com as partes é insuficiente para indeferir sua oitiva.

Segundo este mesmo autor, arbitragens da Câmara de Comércio Internacional como

a CCI N. 13046 e 13054 corroboram justamente com esse entendimento, e, apesar de ser o

costume a prevalecer nas câmaras arbitrais, alguns tribunais se posicionam de forma con-

trária, desconsiderando como evidências a declaração de fatos das partes interessadas - ou

intimamente ligadas a elas -, no máximo, atribuindo-lhes pouco valor. É este, na verdade, de

maneira geral, o destino das oitivas de testemunhas diretamente interessadas: amplamente

aceitas, mas com pouco peso probatório.

Em arbitragem, outro personagem que suscita controvérsias sobre a possibilidade de

depor ou não é o advogado de uma das partes. Sabe-se que nos termos do art. 26 do Có-

digo de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o depoimento judicial do advogado

a respeito de informações em razão de seu ofício é completamente vedado, sendo absolu-

tamente rara a exceção que defira o contrário. O sigilo profissional do advogado, inclusive,

chega a ser considerado norma de ordem pública. Para exemplificar essa realidade, temos

como exemplo o Processo E-1.797/98 e como exemplo de jurisprudência contrária, que per-
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mite o depoimento do patrono, o Processo E-2846/03, ambos, aliás, do Tribunal de Ética da

OAB – Seccional de São Paulo.

Ainda que citemos um exemplo contrário, devemos frisar que a regra no Direito pátrio

e em boa parte dos ordenamentos jurídicos é a negativa ao em depor. Mas, considerando o

princípio de autonomia da vontade, preponderante nas arbitragens, e respeitando a liber-

dade que tem o cliente de renunciar o sigilo profissional em favor de seu interesse, caberá

ao árbitro, analisar com cautela a necessidade do depoimento e verificar se a informação

ali perquirida não poderia vir de outra fonte, decidindo conforme for conveniente ao caso

concreto.

Aproveitando o momento de discussão sobre a prova testemunhal e a figura do ad-

vogado, cabe retomar as considerações sobre a preparação das testemunhas para o depoi-

mento. Como adiantado, tal prática é amplamente aceita em arbitragem internacional, mas

é impossível no Direito pátrio – ilegal, ao menos - e em outros ordenamentos, contudo,

sendo a arbitragem influenciada preponderantemente pelo direito baseado no commom

law, acaba por absorver mais as regras deste sistema. A título de exemplo, Barros (2017) cita

os Estados Unidos como nação cujo ordenamento não apenas incentiva a reunião prévia de

preparação com os advogados e as testemunhas, como existem casos que o advogado pode

ser punido caso não as instrua antes do depoimento. Enquanto isso, assim como no Brasil,

na Alemanha os patronos são igualmente vedados de se encontrarem com as testemunhas

fora do ambiente de audiência Barros (2017, p. 145).

Para o autor, a diferença entre aceitar ou não a reunião prévia com as partes se encon-

tra no fundamento dos sistemas e no modo como estes conceituam a prova testemunhal e

como deve ser a postura dos profissionais brasileiros. Nas suas palavras:

Com o intuito de averiguar a validade desta entrevista, é importante concei-
tuar o depoimento de testemunhas no âmbito do processo entre um meio
de prova ou mero ato de defesa. A eleição entre um ou outro influirá direta-
mente na liberdade de que os profissionais brasileiros se reúnam com as tes-
temunhas sem qualquer receio. No âmbito processual, ao menos aquele de
natureza inquisitorial, o interrogatório estava ligado à confissão, tratando-
se aquele do momento, por excelência, em que o juiz deveria obter toda e
qualquer informação da parte, devendo ter como objetivo a confissão ou
outro elemento de prova que o fizesse chegar à sua convicção. O modelo
adversarial, por outro lado, caracteriza-se como um processo de partes, em
que a relação processual, tríplice, coloca em pé de igualdade autor e réu. Em
assim sendo, o depoimento da testemunha melhor se define como um ato
essencialmente de defesa. Como ato de defesa, é importante que a parte se
situe a respeito do seu conteúdo antes de nomeá-la a depor. (BARROS, 2017,
p. 146).

Da reunião prévia com as testemunhas podemos considerar outro elemento inexis-

tente no Direito pátrio, mas bastante comum em arbitragem: o depoimento escrito que an-

tecede o depoimento oral. Tais documentos são declarações voluntárias das testemunhas,

redigidas, claro, sob a tutela do advogado.
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Invocando o trabalho de Schlaepfer (2005), Barros (2017) aponta que o processo ar-

bitral ganha algumas vantagens com a utilização desta antecipação do depoimento: em

primeiro lugar, ele permite identificar quais questões serão debatidas na audiência; em se-

gundo, porque auxilia os árbitros a se prepararem para a audiência; em terceiro, antecipa ao

Tribunal Arbitral se aquele depoimento será de fato relevante para o deslinde da controvér-

sia, ou se os fatos ali sustentados já puderam ser suficientemente provados por outros meios,

seja qual for o caso, a testemunha seria dispensada a depor em audiência conferindo mais

celeridade procedimento (BARROS, 2017, p. 148). Todas estas vantagens conferem maior

eficiência ao processo da arbitragem.

Colher o depoimento escrito das testemunhas foi de tal modo absorvido na arbitra-

gem internacional que algumas Câmaras preveem a prática em seus regulamentos apare-

cendo, por exemplo, no artigo 20 do Regulamento de Arbitragem da London Court of Inter-

national Arbitration.

Como regra geral, o depoente antecipa o seu testemunho, devendo comparecer à au-

diência para confirma-lo diante dos árbitros e ser inquirido sobre ele. Nesse sentido, o de-

poimento escrito é encarado como uma prova incompleta. Mas, o tema ainda é debatido,

variando entre Tribunais que desconsideram o depoimento da testemunha faltosa à audi-

ência e outros que outorgam algum valor probatório aos documentos, ainda que de forma

mitigada (BARROS, 2017, p. 151).

Claro, como se não fosse recorrente, a prática enseja controvérsias por conta dos or-

denamentos jurídicos distintos que atravessam a arbitragem. A despeito da economia pro-

cessual que o depoimento escrito antecipado viabiliza, existem aqueles que sustentam que

estes documentos artificialmente produzidos, manejados pelo advogado, alteram comple-

tamente o modo como a prova é produzida e para alguns sistemas processuais ela perde

legitimidade.

Em audiência a prova oral será colocada à disposição das partes que poderão inquirir

as testemunhas tanto sobre os fatos constantes no depoimento quanto àqueles convenien-

tes ao deslinde da controvérsia o que, em arbitragem internacional é chamado de direct e

cross-examination. A ordem da inquirição, segundo Barros (2017) é normalmente esta: per-

guntas diretas do advogado que nomeou a testemunha (direct examination), perguntas cru-

zadas do advogado da parte contrária (cross-examination), reperguntas diretas (re-direct),

dando a oportunidade ao advogado que nomeou a testemunha de esclarecer ou corrigir

qualquer informações mencionadas no cross-examination e, por fim, o re-cross, a fase de

reperguntas da parte contrária, também limitada às informações levantadas nas fases ante-

riores (BARROS, 2017, p. 168).
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4.2 Prova Pericial

Assim como a prova testemunhal exercerá forte influência no processo de constru-

ção da decisão arbitral, a prova pericial também terá semelhante importância na convicção

do árbitro. E, se o processo judicial nos deixa a impressão que advogados preferem a palavra

dos experts ao bom senso, aqui também não será tão diferente, afinal, mesmo que os árbitros

tenham conhecimento mais especializado que os juízes togados, sobretudo na área comer-

cial, fazendo da arbitragem um procedimento não raramente procurado por esta qualidade,

ainda sim, a palavra dos técnicos influirá consideravelmente nas sentenças.

Apesar disso, a prova pericial distinguirá ainda mais o processo judicial do arbitral

sobretudo – mais uma vez – do ordenamento pátrio. Mesmo que seja aproximada a impor-

tância da perícia nos dois procedimentos, elementos como a liberdade de escolha de peritos

pelas partes para produzir cada uma a sua prova pericial é cada vez maior na arbitragem,

enquanto o processo judicial brasileiro prevê a nomeação do perito pelo juiz, conforme art.

421 do Código de Processo Civil. Esse é um exemplo decorrente das diferenças serão acirra-

das novamente pelas que sustentam os sistemas de commom e civil law.

Barros (2017) defende que a liberdade das partes em constituírem seus próprios pe-

ritos, curiosamente, não está prevista em nenhuma legislação internacional. A Lei Modelo

da Uncitral, quando dispõe sobre a constituição dos peritos em seu artigo 26, apenas prevê

que a menos que as partes estabeleçam o contrário, é dever do tribunal apontar um ou mais

peritos para auxiliarem na controvérsia, ou seja, nada estabelece sobre os experts nomeados

pelas partes. Dispositivo parecido aparecerá em leis nacionais influenciadas pela Lei mo-

delo da Uncitral, de países de ambos os sistemas legais como Áustria, Espanha e Alemanha,

de sistemática de commom law e na lei Inglesa de Arbitragem, cujo sistema é de civil law.

Legislações como a dos Estados Unidos, França e Suíça, independentes em relação à Lei

Modelo, também silenciam sobre as partes estipularem e constituírem os próprios árbitros

(BARROS, 2017, p. 170).

Apesar do silêncio, como já adiantamos, a prática é corriqueira na arbitragem inter-

nacional. E esta é outra parte do procedimento arbitral a qual os árbitros poderão exercer

novamente sua discricionariedade, sopesando as peculiaridades do caso concreto com a oti-

mização do processo e os ganhos jurídicos que ensejarão a constituição ou não dos peritos

pelas partes. Verdade é que, a boa opinião pericial que elucide tecnicamente a matéria será

de grande valia para o Tribunal, sendo necessário que ela guarde imparcialidade para forne-

cer um parecer crível aos julgadores. Mas, sobre a imparcialidade da perícia nomeada pelas

partes escreve Barros (2017):

Entretanto, enquanto no mundo ideal os peritos são presumidamente in-
dependentes, a realidade demonstra que os seus pareceres são frequente-
mente elaborados após repetidas discussões com os advogados que os no-
mearam, sendo que, em alguns casos, participam até mesmo do gerencia-
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mento estratégico da arbitragem. A consequência disso pode ser uma prova
pericial parcial, tal como a quantificação irreal de lucros cessantes. (BAR-
ROS, 2017, p. 170).

Os peritos, no que tange a arbitragem internacional, serão provocados para respon-

der principalmente questões sobre avaliação de perdas e danos decorrentes, por exemplo,

de inadimplementos ou ressarcimentos contratuais. Não por coincidência uma das preocu-

pações do trecho acima é justamente sobre a quantificação irreal de lucros cessantes. Boa

parte da discussão pericial, portanto, dar-se-á em volta dos cálculos dos prejuízos.

Os peritos serão implicados a tentar calcular a reparação por meio indenizatório vi-

sando restaurar o status quo do indenizado antes da violação, buscando apagar as con-

sequências que sobrevieram ao violado por meio daquele ato. Por isso, o trabalho em geral

dos experts será o de especular – claro, de modo técnico e objetivo – qual estado poderia es-

tar a parte se a violação não a tivesse onerado. Um caso ícone da arbitragem internacional

no assunto, é o Chorzów Factory, um litígio de 1928 no qual o governo da Polônia expro-

priou uma empresa Alemã. Apesar de antigo, o caso é a referência arbitral até hoje sobre a

finalidade da reparação em restituir o status quo do indenizado.

É neste momento que Barros (2017) apresenta algumas balizas sugeridas pela juris-

prudência arbitral para quantificar as perdas e danos. A primeira é a abordagem realizada

por meio de comparativos de mercado; a segunda, a de fluxo de caixa futuro trazido a valor

presente; e a última é baseada no acervo/ativo (BARROS, 2017, p. 175). A primeira baliza

pode ser definida como a abordagem que utiliza comparações com, por exemplo, empreen-

dimentos similares, negociações de ações e transações econômicas envolvendo operações

similares e negociações anteriores. A segunda abordagem é aquela na qual é utilizada uma

projeção do fluxo de caixa do negócio, utilizando, principalmente, duas ferramentas: a ava-

liação da capitalização de receita, que seria a remuneração esperada do investimento caso a

violação contratual não o interrompesse, e do fluxo de caixa descontado, que considerariam

os benefícios a serem agregados futuramente, descontando-se o custo do capital e o risco do

investimento. Por último, a abordagem que leva em conta o acervo/ativos do negócio, avalia

por meio de simples substituição, considerando que um “bem não vale mais do que o valor

de sua reposição” (BARROS, 2017, p. 176).

Para quantificar as perdas e danos os peritos deverão considerar outros fatores para

além do proposto primeiramente pelas abordagens. Na segunda abordagem apontada, por

exemplo, que é, aliás, uma das formas mais utilizadas para a avaliação valorativa de em-

presas, os fatores envolvidos deverão exceder a mera chance de concretização dos lucros,

considerando também “a possibilidade de aumento dos custos do negócio, incremento de

tarifas de impostos cobrados em determinado setor ou até a própria possibilidade de crise

financeira ou competição” (BARROS, 2017, p. 185).

Os métodos de cálculo de prejuízo podem, ainda, ser combinados. Barros (2017)
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aponta, então, o caso ICSD n. ARV/01/3 Enron Corporation and Poderosa Assets, L.P. vs The

Argentine Republic. Tendo o Tribunal Arbitral reconhecido a violação contratual por parte

do Governo Argentino, foi preciso, em seguida, calcular o valor da empresa em questão an-

tes da violação e o valor então atual. Para estipular o primeiro, foi utilizada a abordagem de

projeção de fluxo de caixa descontado, enquanto para determinar o valor atual, foi utilizado

o método comparativo com base em operação realizada pelas requerentes em 2006, quando

venderam sua participação na empresa.

Mas, ocorre também que um destes métodos pode não ser conveniente ao caso con-

creto, ficando à cargo do perito estipular sobre qual será o melhor aplicável à demanda.

Novamente, tomemos como exemplo o método de projeção de fluxo de caixa. Sabe-se que

diante das incertezas do futuro, quanto mais espaçoso o lapso temporal o qual a projeção irá

se submeter, mais falha e irreal poderá ser, podendo ocorrer do árbitro afastar este método

de valoração quando proposto por uma das partes (BARROS, 2017, p. 179).

Um exemplo pertinente apontado ainda por Barros (2017) sobre a escolha dos méto-

dos é o caso Metalclad Corporation vs The United Mexican States, ICSID n. ARB (AF) 97/1.

Tratava-se de um litígio sobre a construção de um aterro sanitário que, após a empresa ter

finalizado a obra, vários protestos impediram o funcionamento do empreendimento. Por

fim, uma autoridade local conseguiu uma liminar que revogava a licença da empresa. Ini-

ciada a arbitragem contra o Governo Mexicano, a empresa teve reconhecida pelos árbitros

a violação do contrato e, portanto, a necessidade de indenização. Nesse contexto, o cálculo

pela projeção de fluxo de caixa seria impossível, pois a empresa sequer chegou a operar,

sendo apontado como método mais adequado aquele baseado no valor de mercado do in-

vestimento.

Mas, apesar da palavra dos peritos ser de grande valor para a convicção dos árbi-

tros, deve o julgador buscar justamente estar preparado para questionar o laudo técnico dos

experts nomeados pelas partes, na tentativa, claro, de melhor aplicar o Direito ao caso con-

creto. Para tanto, podem os árbitros considerar alguns outros elementos como, por exemplo,

contrapor as premissas do parecer; ou levar em conta o risco do empreendimento, que geral-

mente não é considerado para fins de cálculo de prejuízo em arbitragens; considerar a con-

corrência do setor também pode funcionar como um dos elementos para o árbitro lapidar

os cálculos do parecer, que costuma apresentar de forma otimista o mercado daquele ramo;

pode-se, ainda, ser considerada a taxa de retorno do empreendimento, que, a depender do

índice utilizado, se do Tesouro Nacional, por exemplo, ou outro, influenciará razoavelmente

os cálculos (BARROS, 2017, p. 184-487). Seja como for, é papel do Tribunal avaliar a prova

produzida pela perícia das partes como de fato ela é: imparcial. E para isso, deverá usar as

técnicas e mecanismos argumentativos para conhecer melhor a situação enquanto prestigia

às partes o pleno direito de defesa por meio da sua prova.
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Capítulo 5

A Sentença Arbitral

Como anunciado desde o início deste trabalho, a finalidade de qualquer demanda

jurídica é uma sentença favorável. Foram abordados os fenômenos inconscientes sobre as

decisões, os elementos do processo e dos meios de prova como fatores que influenciam e

delineiam a sentença. Neste último momento, portanto, superadas as influências sobre a

decisão e a convicção do árbitro, passemos para a análise da estrutura do desfecho da arbi-

tragem, levantando as qualidades dos seus elementos.

No âmbito internacional, a Lei Modelo da Uncitral estabeleceu, no seu artigo 31 que

a sentença deve ser escrita, assinada pelos árbitros, que seja apontada a data e o lugar da

arbitragem, que seja fundamentada, a não ser que as partes tenham convencionado pela

desnecessidade de fundamentação. Com exceção deste último, os demais elementos são

obrigatórios.

Em termos de legislação pátria, o artigo da Lei 9.307/1996 que dispõe sobre a sen-

tença arbitral é o 26, o qual estabelece os elementos - para ser mais preciso tecnicamente

– necessários de uma sentença em arbitragem. O diploma nacional não admite a renún-

cia dos elementos formais por convenção das partes, como no plano da Lei Modelo, e nem

estão sujeitas à discricionariedade do árbitro. Mas, antes de mais nada, cabem alguns escla-

recimentos sobre o texto da Lei nacional. Dizemos que a expressão técnica mais coerente é

o termo “elementos” porque, na verdade, a legislação aponta para “requisitos obrigatórios

da sentença arbitral”. Contudo, MOREIRA (2004), aponta que o termo elementos, “descre-

vem a estrutura do ato, indicando as partes de que ele deve compor-se”, enquanto o termo

requisito significa outra coisa, qual seja, “exigência que precisa ser satisfeita para que algo

atinja determinado objetivo, ou produza determinado efeito”. Aliás, em diversas ocasiões no

mesmo texto, o autor faz comparações com o dispositivo legal do Código de Processo Ci-

vil de 1973 que versava sobre os requisitos da sentença, o artigo 458, apontando, inclusive,

apontando para a falta de imprecisão terminológica que também existia naquele diploma.

Não sem razão, trouxe o diploma processual de 2015 a alteração da redação do artigo 489,

correspondente àquele dispositivo, estipulando arrolando os “elementos” essenciais da sen-
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tença.

São tão obrigatórios estes requisitos/elementos que o inciso III do artigo 32 no mesmo

diploma considera nula a sentença arbitral que não contiver os requisitos do art. 26 desta

Lei. Importante apontar que aqui, no artigo 32, assim como no próprio artigo 26, ocorre

outra imprecisão terminológica também levantada por Moreira. Escreve o autor:

No rigor da técnica, diz-se nulo o ato eivado de defeito que, segundo a lei,
lhe tolhe desde logo a validade, independente de qualquer outro ato (...) Por
isso mesmo, se é de verdadeira nulidade que se cuida, o juiz pode (rectius:
deve) leva-la em conta, de ofício, quando conhecer do ato ou dos seus efei-
tos (...). Enumera o art. 32 oito hipóteses em que, nos termos do caput, a
sentença é nula; e inclui entre elas, repita-se, a da sentença que não conti-
ver os requisitos do art. 26. Todavia, o art. 33 e seus parágrafos regulam uma
ação a ser proposta pela parte interessada, perante o órgão do Poder Judi-
ciário competente, para a decretação da nulidade; o parágrafo 1º fixa para
a propositura o prazo de 90 dias, seguintes ao recebimento da sentença ou
de seu aditamento. Embora o texto não o diga, tudo faz crer que se está di-
ante de prazo de decadência, após o qual já não será lícito ao interessado
pleitear em juízo decretação de nulidade. Isso aponta no sentido da mera
anulabilidade da sentença. MOREIRA (2004, p. 144-145).

Sem maiores embargos, feitas as devidas ressalvas terminológicas, podemos adentrar

nos elementos estruturantes da sentença arbitral. Segundo o artigo 26, são eles: o relatório,

que conterá o nome das partes e um resumo do litígio; os fundamentos da decisão, onde

serão analisadas as questões de fato e de direito; o dispositivo em que os árbitros resolverão

as questões que lhes forem submetidas; por fim, data e lugar onde a sentença foi proferida.

5.1 Elementos Fundamentais da Sentença

O inciso nº I da Lei 9.307/1996 é o que dispõe sobre o relatório da sentença, determi-

nando que este contenha o nome das partes e um resumo do litígio. Verdade é que não cabe

o exercício da liberdade das partes ou da discricionariedade dos árbitros para as arbitragens

internas para dispensarem o relatório, mas há, sem dúvida, espaço em cada um dos requi-

sitos da sentença, tendo o árbitro certa liberdade sobre o quanto irá detalhar os eventos do

processo. Apesar da liberdade, para Barros (2017), deve a sentença fazer expressa referência

ao nome das partes, aos árbitros, e o Tribunal Arbitral, à convenção de arbitragem, se hou-

ver, e os incidentes processuais, sejam em relação à jurisdição ou à constituição do Tribunal.

Deve, ainda, apontar os argumentos de fato e de direito trazido pelas partes. Certamente é

neste momento que o árbitro poderá exercer certa liberdade, escolhendo a forma e o quão

profundamente irá abordar cada argumento. Será, portanto, peculiar de cada árbitro ou Tri-

bunal a forma de relatar os eventos do processo. Explica o autor:

Alguns árbitros optam por trazer tanto os incidentes do procedimento como
os argumentos das partes em ordem cronológica, i.e., Alegações Iniciais do
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Requerente, Resposta do Requerido, Réplica do Requerente e Tréplica do
Requerido. Outros optam por trazer uma ordem cronológica dos incidentes
processuais e, no momento de trazer os argumentos de fato e de Direito,
estruturar o relatório em pontos controversos e sobre os quais o Tribunal
Arbitral deverá se posicionar. Barros (2017, p. 2013).

De forma subsequente, o artigo 26, no inciso II, disporá sobre os termos da funda-

mentação em sentenças de arbitragem. Como já apontado, o referido dispositivo estabelece

que neste elemento serão analisadas as questões de fato e de direito, estabelecendo, ainda,

mencionando-se, expressamente se os árbitros julgaram por equidade. A estas questões, que

não poderão ser confundidas com as questões que serão resolvidas de forma subsequente

no dispositivo, explica MOREIRA (2004) que o árbitro “para decidir, precisa ele saber se os

acontecimentos se passaram tais como os narrou uma das partes, ou a outra (questão de

fato); também precisa saber se está em vigora disposição legal invocada”.

Sabemos que ao redigir o relatório o árbitro terá certa discricionariedade em rela-

ção à profundidade com que será abordado cada momento e incidente do processo. Caberá

também na fundamentação da sentença certa discricionariedade, mas, esse elemento certa-

mente é mais delicado que o anterior. E isso porque a fundamentação é a alma da sentença,

constituindo o momento em que o julgador irá conferir à sua decisão validade, confiança e

credibilidade, por meio do qual ele explicará os motivos de ter decidido neste ou naquele

sentido.

Com a discricionariedade do árbitro algumas questões são levantadas, entre elas,

deve o julgador enfrentar cada um dos argumentos levantados pelas partes, refutando aque-

les que não o convenceram e afirmando os contrários? Ou deve o árbitro eleger os argumen-

tos que considerar mais relevantes para o caso e fundamentar a decisão sobre eles? Seja

como for, Barros (2017), apontando para o trabalho de Bingham (1988), considera que para

respondermos esse tipo de questão precisamos entender as funções da motivação da sen-

tença (BARROS, 2017, p. 214). Para esses autores são elas: satisfazer o direito das partes,

especialmente para a vencida, de terem elucidadas as razões pelas quais venceram e perde-

ram a demanda; a fundamentação desempenha o papel, ainda, de suprimir a arbitrariedade

do processo; servirá também como precedente para casos análogos; e demonstrará para as

partes o caminho lógico que os árbitros trilharam.

Como neste elemento da sentença serão discutidas as questões de fato e de direito,

cabe considerar ainda outro papel importante que exerce a fundamentação dentro de sen-

tença, que é o de prevenir possíveis anulações. Para esclarecer esse papel da fundamentação,

devemos considerar que, apesar da própria Lei 9.307/1996 que fez da decisão arbitral sen-

tença irrecorrível, as legislações de outros polos arbitrais também limitaram as ocasiões de

acesso ao Poder Judiciário para reforma das decisões proferidas em sede de arbitragem. A

Convenção de Nova Iorque, por exemplo, não prevê qualquer modalidade de anulação da

sentença com base em erro de aplicação legal ou interpretação dos fatos. Segundo Barros
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(2017) “para tanto, a parte perdedora teria de enquadrar o seu argumento de aplicação errô-

nea dos fatos ou da lei em alguma das hipóteses previstas na convenção e, mesmo assim, é

notório que tais hipóteses dificilmente são julgadas procedentes”. Contudo, algumas legis-

lações reconhecem a possibilidade de revisão da sentença arbitral dos quais são exemplos a

Lei Modelo de Arbitragem Comercial da Austrália (art. 38 e ss) e o Arbitration Act do Reino

Unido (art. 68). Neste último exemplo, estão entre as hipóteses de revisão da sentença pelo

Judiciário precisamente aquela em que o árbitro não decidir todas as questões que lhe fo-

ram submetidas, ou seja, a fundamentação deverá encarar de forma profunda e detalhada

os argumentos levantados ou a sentença poderá ser alvo de reforma.

O que fica demonstrado no trabalho de Barros (2017) é que o detalhamento da fun-

damentação na sentença arbitral é o costume adotado em sede de arbitragens nacionais

e internacionais. E isso a despeito do costume nacional de não exigir fundamentação tão

profunda em sentenças. A verdade é que, diz o autor, “a outorga de responsabilidade aos ár-

bitros da resolução da controvérsia (...) sem quase nenhum tipo de limites, faz recair sobre

ele uma forte exigência de motivação da decisão” (BARROS, 2017, p. 220). Ou seja, são as

qualidades mais latentes da arbitragem - liberdade e flexibilidade – impulsionam o julgador

a melhor discriminar os argumentos de fato e de direito na sentença.

Seguinte à fundamentação, a Lei de Arbitragem disporá sobre o dispositivo no inciso

IV do art. 26. Elemento bastante sucinto, mas de completa necessidade, pois, se a funda-

mentação é a alma da sentença, certamente o dispositivo lhe é o corpo, sendo por meio dele

que age a decisão, criando efeitos jurídicos. Dita o dispositivo legal que neste elemento da

sentença “os árbitros resolverão as questões que lhe forem submetidas”. Como adiantado,

tais questões não se confundem com as mesmas da fundamentação, se naquele momento

o árbitro destrincha as questões de fato e de direito, apontando aquelas que constituíram

o seu convencimento, no dispositivo ele dá ao litígio solução em consonância com aqueles

argumentos. MOREIRA (2004) deixa a diferença ainda mais clara quando escreve:

Suponhamos que uma das partes demande a condenação da outra ao paga-
mento de certa importância, a título de ressarcimento de danos. Pode haver,
de início, uma pluralidade de pontos duvidosos, de fato e de direito: ocorreu
dano? Foi ele causado pelo comportamento da parte? Agiu esta com negli-
gência ou imprudência? Que disposição legal rege a matéria? Como deve
ser interpretada? (...) A solução de todas estas questões há de ser enunciada
e justificada na motivação. (...) no dispositivo, o julgador resolverá outras
questões: deve uma das partes se condenada ao pagamento que a outra
pleiteia? no caso afirmativo, em que montante? (MOREIRA, 2004, p. 147).

MOREIRA (2004) sustenta, ainda, que apesar de improvável a sentença sem o dispo-

sitivo é possível. A hipótese, no caso, seria de inexistência da sentença e isso porque, mesmo

que os requisitos do art. 26, que tornam a decisão arbitral nula sustentem a impressão de

igualdade dos elementos ali elencados, para o autor “a interpretação mais razoável estabe-

lece uma gradação: o dispositivo prima sobre os outros” (MOREIRA, 2004, p. 148-149).
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É possível, ainda, fazer mais uma observação sobre este elemento: ensinando a lei

que no dispositivo da sentença cumpre ao julgador resolver as questões que lhe forem sub-

metidas, determinando que o árbitro decida dentro dos limites requeridos pelas partes -

princípio que é mais verdade ainda na arbitragem - devemos ressaltar que o árbitro, assim

como o juiz togado, pode resolver a questão de ofício, em casos de decadência, por exemplo.

Nessas hipóteses o dispositivo se limitaria a declarar a decadência do direito alegado pela

parte, sem precisar, aliás, fundamentar e motivar os aspectos da sua decisão de forma pro-

funda, podendo-se manifestar de forma concisa sem omitir, contudo, qualquer elemento

essencial (MOREIRA, 2004, p. 150).

Estabelecidos pelo inciso IV do art. 26, os elementos subsequentes são o registro tanto

da data e do lugar em que a sentença arbitral foi proferida. Ambos elementos têm função e

relevância bastante práticas, como veremos.

Sobre a data não pairam grandes controvérsias. O seu papel se deve, em grande me-

dida, a atestar se o árbitro se desincumbiu da determinação do art. 23 da Lei de Arbitragem,

ou seja, se o árbitro ou Tribunal Arbitral proferiu dentro do prazo estipulado pelas partes na

convenção de arbitragem ou, este inexistindo, dentro do prazo de seis meses, evitando que

a sentença seja anulada por vício no decurso do prazo.

A indicação do lugar em que a decisão é proferida, contudo, levanta alguns aponta-

mentos. Isso porque, uma das controvérsias sobre o lugar da prolação da sentença decorre

do fato de que os árbitros que compõe o Tribunal Arbitral não raramente têm domicílio em

cidades diferentes, o que dificulta precisar o lugar da sentença. Apesar de ser uma discussão

de relevância mitigada, o impasse deste contexto, segundo Barros, foi o que provavelmente

levou ao costume dos árbitros de, ao invés de registrarem o local em que foi proferida a sen-

tença registrarem “Sede da Arbitragem: Rio de Janeiro” (BARROS, 2017, p. 222).

Mas, uma das discussões mais relevantes sobre a definição do local é, sem sombra de

dúvida, determinar se estamos diante de uma arbitragem internacional ou nacional o que,

dependendo da resposta, implicará a necessidade ou não – respectivamente – da homolo-

gação daquela sentença por parte do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Segundo o art. 35 da

Lei 9.307/1996, “Para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral estrangeira

está sujeita, unicamente, à homologação do Superior Tribunal de Justiça”.

A Lei 9.306/1996 legou grandes avanços no que diz respeito não apenas ao reconhe-

cimento da arbitragem doméstica como da arbitragem estrangeira. Antes desta lei abso-

lutamente todas as decisões arbitrais careciam da homologação do poder judiciário, como

adiantamos logo no início deste trabalho. A situação era ainda pior para as sentenças arbi-

trais estrangeiras: além de homologação pelo ordenamento interno a sentença estrangeira

deveria ter sido homologada pelo judiciário de origem, submetendo-se ao chamado sistema

de duplo exequatur (STORTI, 2013). Ora, não tendo as legislações arbitrais de muitos outros

países dispositivos que exigissem a homologação pelo seu próprio judiciário, era impossível
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que boa parte das sentenças projetasse efeitos no Brasil. A legislação atual facilitou o cená-

rio, sem promover, contudo, uma completa ruptura com o modelo anterior. Explica Storti

(2013):

Há que se ressaltar, ainda, que a Lei de Arbitragem brasileira foi calcada na
Convenção de Nova York, bem como na Lei Modelo da UNCITRAL de 1985
e também na Convenção do Panamá de 1975, de modo que seus autores
tiveram como propósito incorporar ao texto legal as principais disposições
sobre o reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras destes três tra-
tados. Este esforço foi feito para inserir o Brasil no contexto internacional,
pois à época da edição desta lei o Brasil relutava em ratificar a Convenção de
Nova York, reconhecendo, ainda que indiretamente as disposições da Con-
venção, que é o regramento hegemônico em matéria de reconhecimento de
laudos estrangeiros. Portanto, a entrada em vigor da Convenção não pode-
ria causar tamanha ruptura no sistema homologatório brasileiro. Entendi-
mento este que tem sido compartilhado pela jurisprudência, conforme se
nota nos pronunciamentos da Corte Especial do Superior Tribunal de Jus-
tiça. (STORTI, 2013).

De modo a sopesar o transcrito acima de Storti (2013), Barros (2017, p. 223) aponta

para o lado de que a Lei Brasileira, apesar dos avanços promovidos, “afastou-se, portanto da

orientação adotada pela Lei Modelo da Uncitral ou mesmo da Convenção de Nova Iorque,

que buscaram outorgar ampla eficácia à sede da arbitragem”. Apesar da impressão de ideias

contrárias, estão os autores, na verdade, lendo a situação no mesmo sentido, mas dando-

lhes interpretações diferentes. Se podemos ilustrar, diríamos que ambos estão diante daque-

las opiniões sobre o “copo meio cheio ou meio vazio”. Para Storti (2013), houve aproximação

das Convenções e legislações internacionais ao acabar com o sistema de duplo exequatur,

mas a autora mesma reconhece que não poderia a legislação brasileira romper completa-

mente com a sistemática anterior. Enquanto isso, para Barros (2017), a legislação brasileira,

ainda longe de dar às sentenças arbitrais a autonomia que gozam em legislações internaci-

onais, estaria afastando-se delas. Os autores parecem concordar, contudo, que nada seria

pior para a legitimidade da arbitragem e da sentença arbitral que a sistemática que vigorava

antes da Lei 9.307/1996. Nesse sentido, caberia ao órgão de controle averiguar apenas al-

guns requisitos, sem entrar na matéria objeto da lide, como estabelecem os nos limites do

art. 38 e 39 da Lei de Arbitragem.

Devemos considerar também que o local da arbitragem define outro fator, qual seja,

o foro para eventuais impugnações à sentença e, portanto, as regras e procedimentos para

interpor os recursos, se estes forem admitidos. Lembramos, contudo, que o local/sede da ar-

bitragem não deve ser confundido com o local de prolação da sentença. Aliás, Barros (2017)

suscita, ainda, uma problemática de origem bastante corriqueira com relação ao local da

prolação da sentença. Como dissemos anteriormente, em várias ocasiões os árbitros mo-

ram em domicílios diferentes, alguns, inclusive, fora do país. A autor aponta que por este

motivo existem casos de serem suscitadas nulidades com base na prolação da sentença no

estrangeiro ou em local diverso da sede da arbitragem como se este fato maculasse a con-
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venção das partes em elegerem determinado foro como sede da arbitragem (BARROS, 2017,

p. 224). O debate é curto, pois a questão é simples: a parte que suscita tal nulidade, prova-

velmente o faz em caráter protelatório, visto que é de constatação óbvia que a escolha da

sede da arbitragem é uma implicação com efeitos jurídicos relevantes e bem estabelecidos,

o registro do local de prolação da sentença, é meramente para situar a decisão, como se faz

em qualquer documento minimamente formalizado.

Por fim, sustenta o autor que apesar da importância do elemento “local”, a falta deste

não deve ensejar nulidade da sentença, apesar de ser falta grave. Deve, contudo, ser o Tribu-

nal intimado para sanar o vício (BARROS, 2017, p. 224). Finalizados os elementos essenciais,

cumpre ainda fazer alguns apontamentos sobre a assinatura da sentença arbitral. O art. 26,

parágrafo único, é o dispositivo responsável por estabelecer a necessidade de assinatura na

sentença e dele decorrem as diretrizes sobre em uma arbitragem conduzida não por árbi-

tro único, ou seja, por um Tribunal Arbitral, em que um dos árbitros não pode ou não quer

assinar a sentença.

Sendo a assinatura o selo de autenticidade do documento, sua omissão na sentença é

grave, motivo pelo qual, segundo Moreira, deve qualificar-se também de inexistente a sen-

tença sem assinatura (MOREIRA, 2004, p. 149). No caso da arbitragem, a regra é a mesma

para os casos de árbitro único: uma vez que inexiste a sua assinatura no documento, a

sentença é inexistente. São as hipóteses em que um dos árbitros do Tribunal não assina

a sentença que motivaram a redação da segunda parte do parágrafo único do art. 26 da Lei

9.307/1996 que estabeleceu que cabe ao presidente do Tribunal Arbitral certificar que um

dos árbitros não quis ou não pode assinar a sentença. A observação do dispositivo torna

válida a sentença que não contiver outro vício.

Assim como no caso do local da prolação da sentença, existem questões suscitadas

sobre o local da assinatura, como se existisse a obrigação de serem as sentenças assinadas,

por exemplo, na sede da arbitragem. Contudo, sobre isso aponta Barros (2017):

Embora seja exigido que os árbitros assinem a sentença, não há qualquer
exigência de que essa assinatura ocorra no mesmo local ou mesmo na mesma
data. Nada impede que, após a audiência os árbitros se reuniam, delibe-
rem, e cada um regresse ao seu escritório para trabalhar na elaboração da
sentença. Trata-se, a bem da verdade, de uma questão de eficiência. Com
a crescente complexidade que os casos vêm assumindo, muitas vezes a res-
ponsabilidade pela elaboração da sentença é repartida entre os árbitros, e
não seria eficiente mantê-los todos juntos, para redigir e assinar a sentença
na mesma data ou no mesmo local. (BARROS, 2017, p. 226).
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Capítulo 6

Conclusão

A proposta deste trabalho decorreu, desde o início, da importância que tem a arbitra-

gem no mundo e que o instituto tem adquirido no Brasil. E o Instituto tem crescido, cada

vez mais, entre alguns motivos, por conta da falta de tecnicidade dos julgadores togados, da

complexidade e - muitas vezes – da falta de otimização do procedimento comum e, sobre-

tudo, da morosidade do Judiciário Estatal. Não por acaso, os maiores usuários de arbitragem

são pessoas jurídicas, empresas que não podem se dar ao luxo de comprometer sua logís-

tica, produtividade, seus investimentos e, portanto, seus lucros, aos problemas da jurisdição

estatal. O advogado sensível a este contexto perceberá o óbvio: grandes oportunidades e

benefícios econômicos surgirão entre aqueles que puderem desembaraçar as demandas ju-

rídicas das empresas e o melhor caminho se fará, em muitos casos, por meio da arbitragem

e se materializará, como dito no início, em uma sentença favorável.

Foi essa percepção que guiou este trabalho na sua origem e que – tentamos, é verdade

– mantê-la durante o seu desenvolvimento. E foi, ainda, esta mesma percepção que impediu

maior aprofundamento teórico na matéria, levantando-se, sem negligenciar a amplitude do

debate, questões de cunho prático, em boa parte das vezes.

No primeiro capítulo, onde fora discutidos os aspectos inconscientes do árbitro, é

precisamente este objetivo prático que é seu pano-de-fundo: conseguir estabelecer e iden-

tificar elementos inconscientes que permeiam o processo decisório e que possam favorecer

o patrono me juízo arbitral. Aquele capítulo certamente nos ensinou que o árbitro – ou o

julgador, de maneira geral – é assediado por diversos fenômenos que vão muito além das

balizas jurídicas estabelecidas pelo Direito, que este, aliás, tenta diminuir a influência das

arbitrariedades subjetivas, sem jamais poder anulá-las absolutamente. Portanto, caberá ao

árbitro estar atento a estes assédios inconscientes fazendo o possível para decidir de forma

objetiva. Enquanto isso, ao patrono que representa em juízo arbitral caberá ler o contexto do

caso concreto, mitigando as influências desfavoráveis e potencializando aquelas que favo-

reçam os seus representados sem que lhe falte, claro, fundamentos jurídicos que subsidiem

sua pretensão.
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De uma forma não tão sagaz como a do primeiro capítulo, a discussão sobre o pro-

cedimento arbitral também deixou claro os aspectos práticos da arbitragem. A lição mais

relevante do processo arbitral é que o instituto, por mais que tenha sido absorvido pelo or-

denamento jurídico brasileiro, foi ditado pelos sistemas jurídicos de commom law e estas,

portanto, são suas maiores influências. Pelo menos por enquanto, ainda é bastante estra-

nho ao jurista brasileiro pensar em algo como “justiça privada”. O ordenamento brasileiro,

como foi levantado em determinado momento do trabalho, é absolutamente dependente do

Estado, rejeitando a maior parte das novidades que não sejam por ele tutelados. É esse con-

texto que faz da arbitragem um desafio ainda maior para os advogados brasileiros e, ainda

mais, para aqueles que representarem em arbitragens internacionais. Como juristas, não

estamos acostumados com o espírito privado da commom law que prestigia a defesa antes

da busca pela verdade e que, por fim, permeia tanto o processo como a instrução.

Essa realidade de diferentes sistemas interagindo com o instituto ficou ainda mais

evidente no debate sobre provas. Ali, tanto a prova testemunhal como a prova pericial exer-

cem papel fundamental na defesa das partes, cabendo à cada lado a tentativa de controlar a

narrativa. Enquanto isso, na jurisdição estatal brasileira, não há de se falar, por exemplo em

perícia nomeada pelas partes ou a oitiva de pessoas intimamente ligadas às partes. Deve-se

ressalvar, contudo, que o árbitro não está à da autonomia das partes, prestigiando a liber-

dade acima da verdade óbvia e facilmente constatável. O julgador aplicará o bom senso na-

quilo que entender inadmissível como prova ou lhe dará pouco e, em alguns casos, nenhum

valor. Mas, a verdade é que em relação ao procedimento estatal, liberdade e autonomia são

as palavras de ordem no instituto.

O estudo da sentença arbitral, por fim, se demonstrou bastante instrumental, não re-

velando grandes diferenças nutridas entre os sistemas jurídicos. Nela foram analisadas seus

elementos essenciais e o papel de cada um deles. Apesar de não ser a parte do processo ar-

bitral que deixa mais evidente as qualidades peculiares da arbitragem, conhecer a estrutura

da sentença e o papel de cada elemento é fundamental para se explorar o resultado da deci-

são - não permitir que esta seja anulada, ou o contrário, para a parte vencida, obviamente.

Conhecer a sentença permitirá ao jurista arbitral levar a cabo ou prevenir execuções.

De forma bastante surpreendente, a parte em que mais logrou-se êxito em encontrar

fontes foi justamente àquela mais subjetiva: a discussão sobre o inconsciente das decisões.

Ao que parece, este é um velho debate e objeto de pesquisa de diversas linhas psicológicas. A

parte mais técnica e objetiva da arbitragem, o debate sobre o processo arbitral e a produção

de provas, principalmente, são escassos, pelo menos entre os pesquisadores nacionais. Por

este motivo foi utilizado trabalho de Barros (2017) para orientação majoritária.

Todo o exposto deixou claro que a arbitragem é um instituto altamente moderno e,

sobretudo, influenciado pelo sistema anglo-saxão de Direito, prestigiando a autonomia das

partes e sua liberdade, podendo ser ainda mais o que definitivamente já é: um grande ins-
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trumento para facilitar o desembaraço das demandas jurídicas empresariais, a produção de

riqueza e, portanto, o avanço e o progresso.
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