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RESUMO 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo analisar os impactos de 

alegações de corrupção no âmbito de um procedimento arbitral. Especificamente, o foco 

principal é questionar como devem os árbitros se comportar em tais situações, para 

concluir, finalmente, se teriam eles o dever de reportar tais indícios às autoridades 

responsáveis pelo oferecimento de denúncia por práticas criminais.  

 

PALAVRAS-CHAVE 
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Ônus da prova. Medida de prova. Confidencialidade. Dever de reportar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This article aims to analyze the impacts of corruption evidence in a contract subject to an 

arbitration clause. Principally, the focus rests in the conduct of the arbitrators to conclude, 

in the end, if they have a duty to report this evidence to the public authorities.  
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INTRODUÇÃO 

 

A corrupção é um mal que assola praticamente todos os países e sistemas de 

governo do mundo. Em se tratando de Brasil, especialmente, talvez esse seja um dos 

maiores problemas sociais a serem combatidos, responsável por explicar grande parte 

da pobreza, desigualdade e subdesenvolvimento que, infelizmente, caracterizam o país. 

 Não à toa, são corriqueiras as notícias de escândalos envolvendo os mais 

variados setores da administração pública, sendo a Operação Lava-Jato o símbolo-

maior dessa realidade. Em todas as suas fases de investigação, foram revelados 

esquemas envolvendo as maiores empreiteiras do país e a maior estatal brasileira, 

cujos diretores valiam-se de uma típica estrutura de cartel para superfaturar os 

contratos públicos firmados com tais empreiteiras, lesando não só os cofres públicos, 

como os da própria companhia. 

 Basicamente, todas essas empreiteiras funcionavam como um verdadeiro 

“clube”, substituindo a concorrência real por uma concorrência aparente. De forma 

suscinta, os preços que seriam ofertados à Petrobras eram previamente acordados, em 

reuniões secretas, sendo que a estatal sempre contrataria o menor – mas superfaturado 

– preço dos oferecidos. 

 E este é apenas um dos incontáveis exemplos de escândalos no Brasil, que 

muitas vezes sequer chegam ao conhecimento do público. Afinal, comprovar a 

existência de corrupção é tarefa de extrema dificuldade, que exige megaoperações de 

colaboração premida para atingir o interior das corporações e instituições onde tais 

práticas são corriqueiras. 

 Nesse sentido, assim como os contratos no âmbito da Petrobrás, é inimaginável 

a quantidade de outros negócios jurídicos obtidos por meio da corrupção de agentes 

públicos. Mais que isso, esses contratos não raras vezes possuem, dentre suas muitas 

cláusulas, uma cláusula compromissória. Isso porque a escolha da utilização da 
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arbitragem em detrimento do Poder Judiciário é cada vez mais comum, especialmente 

naqueles contratos muito vultuosos e complexos.  

Para fins de contextualização, de acordo com uma pesquisa realizada pela 

Queen Mary University of London, somente no ano de 2017, a Câmara de Comércio 

Internacional – CCI –, principal instituição arbitral do mundo, registrou 810 novos 

casos. No total, desde que foi criada, em 1923, já foram administradas por ela mais de 

vinte e três mil arbitragens1.  

No Brasil, o crescimento de importância da arbitragem também é muito 

significativo e chama a atenção. Em 2009, todas as câmaras em funcionamento no país 

atuaram em 134 casos, envolvendo litígios no valor de R$ 2,4 bilhões. Oito anos 

depois, em 2016, o número de procedimentos chegou a 249, que envolviam nada 

menos de R$ 24 bilhões. 

  Neste contexto,  tendo em vista que essas matérias devem chegar com cada vez 

mais frequência às arbitragens, o objetivo maior deste Trabalho de Conclusão de Curso 

é analisar como deve o tribunal arbitral se comportar ao se deparar com alegações de 

corrupção no curso de um procedimento. Há jurisdição sobre tais matérias? Isto é, 

matérias que envolvem práticas ilícitas, como a corrupção, são arbitráveis?  

Além disso, serão estudados os poderes que se encontram à disposição dos 

árbitros para investigar, sem provocação das partes, indícios de corrupção que se 

mostrem evidentes no curso de um procedimento. É dizer: pode o tribunal arbitral 

perseguir, sua sponte, pistas de que atos de corrupção foram praticados para a 

obtenção do instrumento principal?  

Finalmente, o grande questionamento deste estudo é acerca da obrigação 

existente, ou não, de reportar descobertas concretas ao Ministério Público, responsável 

por eventualmente oferecer a denúncia pela prática criminosa. Lembre-se que, apesar 

de não ser uma característica intrínseca ao instituto da arbitragem, a confidencialidade 

está prevista em grande parte dos procedimentos. Ou seja, os árbitros eleitos pelas 

 

1 ICC Dispute Resolution Bulletin, 2018, issue 2.  
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partes possuem, para com elas, um dever de sigilo. Merece este dever ceder perante o 

interesse público no combate à corrupção?   

São estas as perguntas centrais que, a seguir, passarão a ser respondidas. 

  

 

 



 

4 

 

1. A JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL ARBITRAL 

 

Ao se deparar com alegações de corrupção no transcorrer de um procedimento 

arbitral, o tribunal precisa, necessariamente, enfrentar uma série de questões que ainda 

não são muito claras e carecem de respostas mais concretas. 

Nesse sentido, o primeiro obstáculo a ser superado aparece quanto à própria 

jurisdição dos árbitros para apreciar matérias que envolvem corrupção. Não somente 

deve ser analisado se tal jurisdição pode ser afirmada, como também, em caso 

positivo, devem ser definidos quais os limites a serem observados no seu exercício.  

 Para tanto, na etapa inicial deste estudo, serão analisadoss: (i) a autonomia da 

cláusula compromissória com relação ao contrato principal, no qual está inserida; (ii) a 

arbitrabilidade das questões que envolvam corrupção; e (iii) os poderes de 

investigação sua sponte dos árbitros. 

 

1.1.    A AUTONOMIA DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA   

 

A jurisdição do tribunal arbitral sobre determinado litígio depende, 

essencialmente, da existência de uma convenção de arbitragem. Está-se diante do 

procedimento voluntário por excelência, que decorre necessariamente da comunhão de 

vontade das partes litigantes, que elegem terceiros para decidir sobre determinada 

controvérsia, em caráter definitivo.  

Por isso, um dos princípios basilares da arbitragem é a autonomia da vontade. 

Pela sua ótica, a força que obriga as partes a cumprirem um contrato  (leia-se, aqui, 

convenção de arbitragem) encontra seu fundamento na vontade livremente manifestada 

por elas, cabendo à lei tão somente assegurar os meios para efetivar esse cumprimento.  

 A convenção de arbitragem, portanto, é a forma de expressão da vontade das 

partes em se vincular à jurisdição arbitral, renunciando ao Poder Judiciário. Ela foi 
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assim definida pelo então Ministro do Supremo Tribunal Federal, Maurício Corrêa, ao 

proferir seu voto no julgamento da Sentença Arbitral Contestada nº 6.753-7: 

A convenção de arbitragem é a fonte ordinária do direito processual 

arbitral, espécie destinada à solução privada dos conflitos de interesses 

e que tem por fundamento maior a autonomia da vontade das partes. 

Estas, espontaneamente, optam em submeter os litígios existentes ou 

que venham a surgir nas relações negociais à decisão de um árbitro, 

dispondo da jurisdição estatal comum2. 

Importante pontuar que, para cumprir eficazmente este papel de fonte ordinária 

da jurisdição arbitral, a convenção de arbitragem possui um duplo-efeito prático. De 

um lado, como verdadeiro acordo de vontades, seu efeito positivo é o de vincular as 

próprias partes a somente submeter os litígio abarcados por tal pacto à arbitragem. De 

outro, como pacto processual, seu efeito negativo é o de excluir tais litígios da 

apreciação do Poder Judiciário. Com relação a este último, o Código de Processo Civil 

é expresso ao determinar, em seu artigo 485, VI3, a extinção sem resolução de mérito 

do processo, caso o juiz verifique a existência de convenção de arbitragem.  

A respeito do tema, eis o que ensina o professor Carlos Alberto Carmona: 

Em síntese apertada, a convenção de arbitragem tem um duplo caráter: 

como acordo de vontades, vincula as partes no que se refere a litígios 

atuais ou futuros, obrigando-as reciprocamente à submissão ao juízo 

arbitral; como pacto processual, seus objetivos são os de derrogar a 

jurisdição estatal, submetendo as partes à jurisdição dos árbitros. 

Portanto, basta a convenção de arbitragem (cláusula ou compromisso) 

para afastar a competência do juiz togado, sendo irrelevante estar ou 

não instaurado o juízo arbitral4. 

 Além de serem duplos os efeitos da convenção de arbitragem, são igualmente 

duas as formas pelas quais ela pode ser elaborada e pactuada, vinculando as partes no 

que se refere a litígios futuros ou no que se refere a litígios já existentes.  

 

2 STF - Tribunal Pleno - Sentença Estrangeira Contestada nº 6.753-7 – Reino Unido da Grã-Bretanha e da 

Irlanda do Norte, Acórdão de 13/06/2002, j. 04/10/2002, Ementário nº 2085-2. 

3 Código de Processo Civil, art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] VII - VII - acolher a alegação de 

existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;  

4 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. São Paulo: Atlas, 2009, 

3ª ed. p. 79. 
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A primeira delas, mais comum e mais importante para a análise nesse tópico, é a 

cláusula compromissória. Conceituada pelo art. 4º da Lei de Arbitragem5, esta espécie 

de convenção é aquela por meio da qual duas partes em um contrato se comprometem 

a submeter, à via arbitral, litígios que eventualmente venham a surgir com relação a tal 

contrato.  

Por sua vez, a segunda espécie de convenção de arbitragem, prevista no art. 9º 

da Lei nº 9.307/966, é o compromisso arbitral, que possui, como diferença prática, o 

fato de ser celebrado em momento posterior à instauração de um conflito. É dizer: 

enquanto a cláusula compromissória visa a ser aplicada a litígios futuros e eventuais, o 

compromisso arbitral já tem delimitado, desde o início, qual o litígio que será por ele 

abarcado. 

Voltando à cláusula compromissória, uma análise descuidada pode fazer crer 

que ela não passaria de mais uma dentre as várias cláusulas inseridas no contrato 

principal. Inclusive, os arbitralistas (termo  que comumente denomina os estudiosos do 

assunto) se referem à cláusula compromissória como sendo uma midnight-clause, no 

sentido de que, por muitas vezes, a escolha pela via arbitral é feita de forma negligente  

e pode acabar gerando problemas graves no futuro, como esclarece Ricardo 

Aprigliano7: 

Não por acaso, a cláusula compromissória é denominada de "midnight 

clause", porque normalmente é das últimas condições acertadas entre 

as partes. O núcleo do contrato está concluído e, em geral, as partes se 

apressam em encerrar a discussão dos seus demais aspectos, 

negligenciando muitas vezes este pacto arbitral. 

No entanto, a pactuação de uma cláusula compromissória merece especial 

atenção. Inclusive, é fundamental apresentar um outro princípio extremamente 

importante para o sucesso da arbitragem, positivado no art. 8º da Lei nº 9.307/96: o 

 

5 Lei 9.307/96. Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato 

comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato. 

6 Lei nº 9.307/96. Art. 9º O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio à 

arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. 

7 APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. Cláusula compromissória: aspectos contratuais. In Revista do Advogado. 

Associação dos Advogados de São Paulo, julho de 2012, n. 116, p. 183. 
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princípio da autonomia da cláusula compromissória, conhecido, pela doutrina 

internacional, como separability doctrine. A Lei Modelo da UNCITRAL Sobre 

Arbitragem Comercial Internacional de 19858 apresenta, em seu artigo 16(1) um 

didático conceito sobre este princípio:  

For that purpose, an arbitration clause which forms part of a contract shall be 

treated as an agreement independent of the other terms of the contract. A 

decision by the arbitral tribunal that the contract is null and void shall not 

entail ipso jure the invalidity of the arbitration clause. 

Por sua vez, o referido dispositivo da legislação brasileira, responsável por 

incorporar tal norma, afirma que: “A cláusula compromissória é autônoma em relação 

ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, 

necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória”. 

Em outras palavras, pode-se dizer que há verdadeira independência entre a 

cláusula que elege a via arbitral e o contrato principal, de modo que são dois negócios 

jurídicos distintos e que devem receber, exatamente por isso, tratamentos distintos. 

 A propósito, caso se entendesse de forma contrária, ver-se-ia um absoluto 

esvaziamento do instituto da arbitragem. Se a nulidade prima facie do contrato 

implicasse, necessária e automaticamente, a nulidade da cláusula compromissória, 

fato é que os árbitros jamais teriam competência para decidir sobre questões ligadas 

exatamente à validade do contrato submetido à sua análise. Nos dizeres do professor 

Carlos Alberto Carmona: 

A cláusula compromissória recebe da Lei natural autonomia em 

relação ao contrato onde eventualmente vier inserida. E é natural que 

assim seja, até porque a nulidade (ou a anulabilidade) do contrato 

poderá ser submetida à decisão dos árbitros, tudo a pressupor a 

separação da cláusula do restante do contrato. Por consequência, se 

um contrato nulo (por não ter seguido a forma prevista em lei, ou 

porque seu objeto seja ilícito) afetasse a cláusula compromissória nele 

encaixada, os árbitros nunca teriam competência para decidir sobre 

questões ligadas exatamente à nulidade do contrato. Seria então muito 

 

8 A Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional (UNCITRAL) é um órgão subsidiário 

da Assembleia Geral. Desempenha uma função de relevo no desenvolvimento do quadro jurídico do comércio 

internacional, através da preparação de textos legislativos, para que os Estados os utilizem na modernização do 

direito do comércio internacional, e textos não legislativos, para que as partes os utilizem na negociação de suas 

transações comerciais. 
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fácil afastar a competência dos árbitros, pois bastaria que qualquer das 

partes alegasse matéria ligada à nulidade do contrato para que surgisse 

a necessidade de intervenção do juiz togado9. 

No mesmo sentido, vale trazer as palavras de Richard H. Kreindler, que 

traduzem a preocupação com a concreta possibilidade de uma das partes, agindo de 

má-fé, simplesmente alegar a nulidade do contrato principal para se furtar a participar 

do procedimento livremente eleito quando da assinatura do negócio jurídico :  

The validity of an arbitration agreement cannot be contested on the 

ground that the main contract may not be valid. This formulation, 

particularly the wording “may not”, accurately reflects the 

predicament of the arbitrator who has only an initial suspicion of 

illegality and has not yet made a full determination. The formulation 

also fits the arbitrator who, even upon manifest proof of illegality, 

may not yet have determined, without further party submissions, the 

consequences of such illegality for the contract and possibly for the 

arbitration agreement itself. In any event, a mere allegation that the 

contract is, or may be, invalid even to the point of being offensive 

to public morals should not result in the invalidity of the 

arbitration agreement which the contract contains. Otherwise, any 

and all such allegations, including those made in bad faith and 

those which are well intentioned but without basis, could lead to 

the inappropriate disenfranchisement of the arbitrator10. (Grifou-

se) 

Adentrando-se no objeto desse estudo, é indiscutível que aqueles contratos 

obtidos por meio de corrupção de um agente público são nulos, uma vez que o Código 

Civil, em seu artigo 166, III, determina a nulidade daqueles negócios jurídicos que 

tenham um motivo determinante ilícito. Ou seja, fosse ignorada a autonomia da 

cláusula compromissória, tratando-a como qualquer outra das cláusulas contratuais, 

seria cabível argumentar que os árbitros não possuiriam jurisdição para analisar 

qualquer disputa decorrente de tais contratos, uma vez que, estando a cláusula 

igualmente contaminada, nenhum efeito – seja positivo, seja negativo – produziria. 

No entanto, não é isso que ocorre. Exatamente por decorrência de a cláusula 

compromissória ser autônoma em relação ao contrato, ela somente deixará de produzir 

 

9 CARMONA, 2009, p. 173. 

10 KREINDLER, Richard H. Aspects of Illegality in the Formation and Performance of Contracts. In: VAN DEN 

BERG, Albert Jan et al. (Ed.). International commercial arbitration: important contemporary questions. Kluwer 

Law International BV, 2003. p. 220-221. 
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efeitos se o vício que afetou o contrato principal igualmente afetá-la. E especialmente 

nos casos que envolvem corrupção, é de certo modo intuitivo que isso nem sempre 

ocorrerá. Afinal, o fato de um agente estatal ter sido subornado para consentir com 

certa contratação, por exemplo, pode não implicar que ele tenha sido subornado para 

firmar a cláusula compromissória e se submeter à arbitragem.  

Foi exatamente esse o entendimento adotado pelo tribunal composto para 

conduzir a arbitragem entre Fiona Trust Holding Corporation & others v. Privalov & 

others, perante a House of Lords da Inglaterra, julgada em 10 de outubro de 2007.  

Após alegações de que o contrato do qual se originou a disputa teria sido objeto 

de corrupção, surgiu a discussão se o tribunal arbitral possuiria jurisdição para analisar 

aquela matéria, tendo ele se pronunciado da seguinte forma: 

The principle of separability [...] means that the invalidity or 

rescission of the main contract does not necessarily entail the 

invalidity or rescission of the arbitration agreement. The arbitration 

agreement must be treated as a “distinct agreement [...] In the present 

case, it is alleged that the main agreement was in uncommercial 

terms which, together with other surrounding circumstances, give 

rise to the inference that an agent acting for the owner was bribed 

to consent to it. But that does not show that he was bribed to enter 

into the arbitration agreement. It would have been remarkable for 

him to enter into any charter without an arbitration agreement, 

whatever its other terms had been. (Grifou-se) 

Assim sendo, o correto é entender que, para que a cláusula compromissória seja 

igualmente nula, é necessário que se demonstre que o vício que contaminou o contrato 

principal – para fins deste estudo, a corrupção – também a tenha afetado. Em outras 

palavras, a própria escolha da via arbitral para solução do litígio deveria ser feita com 

fins escusos. 

Mais do que isso, em um primeiro momento, incumbe tão somente ao tribunal 

arbitral realizar tal análise. Isso é decorrência do princípio da Kompetenz-Kopmetenz, 

que afirma ser o próprio árbitro quem deve decidir acerca de sua competência. Na Lei 

nº 9.307/96, é o parágrafo único do art. 8º11 que positiva tal entendimento, ao dispor 

 

11 Art. 8º A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a 

nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória. 
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competir ao árbitro decidir as questões acerca da existência, validade e eficácia da 

convenção de arbitragem e do contrato que a contenha.  

Observe-se, aqui, o posicionamento da Ministra Nancy Andrighi, na ocasião do 

julgamento do Reclamação nº 9.030/SP: 

A teor do disposto no art. 8, parágrafo único, e 20, da Lei 9.307/96, 

questões atinentes à existência, validade e eficácia da cláusula 

compromissória deverão ser apreciadas pelo árbitro. Trata-se da 

Kompetenz-Kompetenz (competência- competência), um dos 

princípios basilares da arbitragem, que confere ao árbitro o poder de 

decidir sobre a sua própria competência, sendo condenável qualquer 

tentativa, das partes ou do juiz estatal, no sentido de alterar essa 

realidade12. 

Concluindo: em situações nas quais surja qualquer dúvida se a disputa merece 

ser dirimida na via arbitral ou no Poder Judiciário, quem deve ser ouvido, 

inicialmente, é o tribunal arbitral. 

Faça-se uma importante ressalva. Não se nega que o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, expressamente prevê que “a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”. Nesse sentido, aplicar o princípio da 

Kompetenz-Kompetenz não significa que o Poder Judiciário não poderá se pronunciar 

sobre a validade da cláusula compromissória; significa, tão somente, que este 

pronunciamento se dará em momento posterior, em sede de eventual ação anulatória de 

sentença arbitral.  

Assim, o art. 32, I, da Lei º 9.307/96 é expresso ao elencar, dentre as hipóteses 

de anulação da sentença proferida pelos árbitros, aquela em que “for nula a convenção 

de arbitragem”. Em outras palavras, por mais que o tribunal arbitral decida, em um 

primeiro momento, que possui jurisdição sob o fundamento de que a cláusula 

compromissória é válida, o Poder Judiciário poderá, em um segundo momento, 

 

Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da 

existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula 

compromissória. 

12 Superior Tribunal de Justiça (STJ). Corte Especial. Decisão Monocrática. J. 29.6.2012. Reclamação nº 9.030-

SP. Min. Rel. Fátima Nancy Andrighi. 



 

11 

 

entender que a cláusula é nula, sendo que este último entendimento sempre 

prevalecerá.  

Aplicando essa lógica no objeto desse estudo, seria, originariamente, poder do 

tribunal arbitral, e não de juízes estatais, definir (i) se a corrupção ocorreu, de modo a 

efetivamente contaminar o contrato principal, e (ii) se ela igualmente contaminou a 

convenção de arbitragem, como afirma Fabiane Verçosa: 

Nota-se, portanto, que a autonomia da cláusula compromissória e o 

princípio Kompetenz-Kompetenz formam “as duas faces da mesma 

moeda”. São complementares e conjuntamente asseguram que cabe ao 

árbitro a decisão acerca da nulidade do contrato, bem como de 

possíveis vícios presentes na convenção de arbitragem. Incumbe ao 

árbitro analisar, portanto, se eventuais práticas de corrupção 

adotadas com vistas à celebração de um contrato também 

maculam a celebração da cláusula compromissória em si, 

tornando-a inválida. Somente neste caso ele não teria jurisdição 

para apreciar o caso que lhe foi submetido13. (Grifou-se)  

 Fechando este tópico inaugural, então, pode-se afirmar, com segurança, que os 

árbitros possuem jurisdição para apreciar alegações de corrupção lançadas por 

qualquer das partes, uma vez que, para analisarem a sua jurisdição (pressuposto para o 

regular prosseguimento do feito), devem concluir se tais alegações de corrupção são 

suficientes, ou não, para invalidar a cláusula compromissória contida no contrato 

principal. 

 

1.2. A ARBITRABILIDADE DAS MATÉRIAS QUE ENVOLVEM CORRUPÇÃO 

 

 Estabelecido que, a princípio, a cláusula compromissória permaneceria válida 

no caso de alegações de nulidade de um contrato obtido por meio de corrupção, deve 

ser analisado se as matérias que envolvem corrupção podem, por si só, ser arbitráveis. 

Ou seja, é o momento para se inaugurar o estudo da arbitrabilidade. 

 

13 VERÇOSA, Fabiana. Como deve se comportar o árbitro diante de indícios e provas de corrupção? Algumas 

impressões. Revista de Arbitragem e Mediação. São Paulo: RT, vol. 63/2019, Out – Dez, 2019, p. 5. 
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 Nas palavras de José Antônio Fitchner, Sergio Mannheimer e Sergio Monteiro, 

pode-se conceituar a arbitrabilidade do seguinte modo: 

A arbitrabilidade é um conceito fundamental na arbitragem. A 

arbitrabilidade pode ser conceituada como a possibilidade teórica 

de submissão de um conflito de interesses à arbitragem em razão 

de características subjetivas e objetivas da disputa. Procura-se, por 

meio da arbitrabilidade, estabelecer, basicamente, quem pode se 

submeter à arbitragem (arbitrabilidade subjetiva ou ratione personae) e 

o que pode ser submetido ao processo arbitral (arbitrabilidade objetiva 

ou ratione materiae)14. 

 Como se lê do supracitado trecho, tem-se a arbitrabilidade sob duas óticas. De 

um lado, a arbitrabilidade subjetiva vai determinar exatamente quais sujeitos podem se 

submeter a um procedimento arbitral. Quanto a isso, a primeira parte do art. 1º da Lei 

nº 9.307/96 dispõe que: “As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da 

arbitragem [...]”.  

Assim, arbitrabilidade subjetiva e capacidade contratual são conceitos que se 

misturam, de modo que não é necessário nenhum requisito adicional, além daqueles já 

constantes do Código Civil brasileiro. 

Sob outro enfoque, a arbitrabilidade objetiva vai determinar o que pode ser 

resolvido por meio da arbitragem. Aqui, o mencionado artigo 1º é igualmente expresso 

e a sua leitura não permite dúvidas, complementando que aqueles sujeitos, com 

capacidade para eleger a arbitragem, podem valer-se dela “para dirimir litígios 

relativos a direitos patrimoniais disponíveis”. 

Os litígios que podem ser submetidos à arbitragem, portanto, são aqueles que 

envolvem direitos com expressão nitidamente econômica, relativos a bens que podem 

ser quantificados em moeda, e dos quais as partes podem livremente dispor ou alienar.  

Traçar o que pode e o que não pode ser arbitrável (ou submetido à arbitragem) é 

tarefa muito importante e passa pelos objetivos fundamentais de cada nação. Afinal, há 

 

14 FICHTNER, José Antônio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. A confidencialidade 

na arbitragem: regra geral e exceções. Revista de Direito Privado, v. 49, p. 227-285, 2012, p. 219. 
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determinadas matérias que, por conterem um relevante interesse público, devem ser 

restritas à apreciação do Poder Judiciário, não sendo passíveis de solução privada.  

Philipper Fouchard, Emmanuel Gaillard e Berthold Goldman explicam este 

aspecto da forma mais didática possível: 

In any society, it is quite understandable that the legislature 

should consider that certain types of dispute should not be left to a 

private dispute resolution mechanism such as arbitration. Even in 

an international context this is a legitimate concern. For example, it 

is not appropriate for arbitrators to pronounce a divorce or hear a 

paternity dispute. The difficulty thus lies not in the principle that 

certain issues are non-arbitrable, but in determining the limits of that 

non-arbitrability, and in the rules governing that determination15. 

(Grifou-se) 

 Surge, então, mais uma questão que os árbitros devem enfrentar: considerando o 

forte interesse público que cerca o combate à corrupção, as alegações que a envolvam 

podem ser analisadas por eles? 

 Historicamente, entendia-se que os árbitros não possuiriam jurisdição nesse 

campo. Isso se dava não por se entender que a cláusula compromissória seria nula (em 

virtude da já explicada separability doctrine), mas porque, tendo em vista o relevante 

interesse público por detrás dessas questões, elas deveriam ser apreciadas tão somente 

pelos juízes togados. 

 O caso paradigma que levou a esse entendimento inicial foi o ICC Case No. 

1110, julgado em 1963. Basicamente, a discussão envolvia uma empresa inglesa que 

teria descumprido sua obrigação de pagar comissões a um empresário e engenheiro 

argentino. Apesar de inexistir contrato escrito firmado entre as partes, havia um acordo 

verbal documentado por uma série de cartas endereçadas, pelo empresário, à 

companhia inglesa.  

 Tais cartas, datadas de 03 de novembro de 1950, estipulavam o compromisso de 

pagamento de 5% de comissão referente ao preço de um contrato público que seria 

firmado. 

 

15 GAILLARD, Emmanuel; FOUCHARD, Philippe; GOLDMAN, Berthold. İnternational commercial 

arbitration. Edited by Emmanuel Gaillard and John Savage. The Hague: Kluwer, 1999. p. 330. 
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 No transcorrer da arbitragem, surgiram fortes indícios de que agentes estatais 

argentinos haveriam sido subornados, pela empresa inglesa, para conseguir a 

contratação em debate. Por isso, ao se deparar com esse contexto fático-probatório, o 

árbitro único responsável pela condução do procedimento, Gunnar Lagergren, 

questionou sua jurisdição de ofício, sem que as partes nada tivessem dito nesse 

sentido: 

In this respect both parties affirmed the bunding effect of their 

contractual undertakings and my competence to consider and decide 

their case in accordance with the terms of reference. However, in the 

presence of a contract in dispute of the nature set out hereafter, 

condemned by public decency and morality, I cannot in the 

interest of due administration of justice avoid examining the 

question of jurisdiction of my own motion. (Grifou-se)  

 Ao final, Lagergren assim concluiu, entendendo que não teria jurisdição para 

apreciar aquela disputa, devendo ela ser submetida às cortes estatais: 

It cannot be contested that there exists a general principle of law 

recognized by civilized nations that contracts which seriously violate 

bonos mores or international public policy are invalid or at least 

unenforceable and that they cannot be sanctioned by Courts of 

Arbitrators... This principle is especially apt for use before 

international arbitration Tribunals that lack a “law of the  fórum” in the 

ordinary sense of the term. 

 Da leitura dos trechos acima, percebe-se que o árbitro se utilizou de um 

princípio geral de direito para defender a posição de que aqueles contratos que violam 

a moralidade ou a ordem pública internacional, como aqueles obtidos por meio de 

corrupção, não poderiam ser apreciados em um procedimento arbitral. 

 Continuando com essa corrente, algumas outras arbitragens acabaram 

terminando com a conclusão de que tais contratos não poderiam ser submetidos à 

arbitragem, como aquela entre World Duty Free  e a República do Quênia. A empresa 

requerente havia celebrado um contrato com o governo queniano para a operação de 

Free Shops em aeroportos do país, nas cidades de Nairóbi e Mombasa, contrato este 

que possuía cláusula compromissória. 

 A alegação da requerente, que fundamentava seu pleito, era baseada em uma 

suposta expropriação indireta do investimento da World Duty Free pelo governo 
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queniano, de forma que almejava a restituição do investimento obtido com o contrato. 

Em sua defesa, a República do Quênia argumentou que o contrato entre as partes seria 

nulo, uma vez que teria sido obtido por meio de pagamento de propina ao presidente 

do país à época de sua celebração, Daniel Aarap Moi, no valor de U$ 2 milhões. 

 Do lado da World Duty Free, o que se viu foi que esta não negou os pagamentos 

ao presidente, limitando-se a afirmar que esta prática era protocolar naquele país, de 

modo que deviam, os pagamentos, ser entendidos como uma doação pessoal de 

interesse público – e não como propina. 

 Assim sendo, diante das provas analisadas e dos comportamentos adotados 

pelas partes, o tribunal arbitral concluiu que inexistia qualquer dúvida acerca do 

pagamento indevido ao presidente Daniel Moi. Mais que isso: concluiu-se que, sem o 

referido pagamento, o contrato não teria sido firmado. 

 Como resultado, os árbitros houveram por bem afastar sua jurisdição, 

basicamente sob o mesmo fundamento utilizado por Gunnar Lagergren: como a 

corrupção vai contra princípios de ordem pública transnacional, os pedidos feitos com 

base em contratos corruptos ou obtidos por corrupção não poderiam ser sustentados 

pelo tribunal arbitral: 

In light of domestic laws and international conventions relating to 

corruption, and in light of the decisions taken in this matter by courts 

and arbitral tribunals, this Tribunal is convinced that bribery is 

contrary to the international public policy of most, if not all, States or, 

to use another formula, to transnational public policy. Thus, claims 

based on contracts of corruption or on contracts obtained by 

corruption cannot be upheld by this Arbitral Tribunal. 

Com o passar do tempo, no entanto, a posição adotada pelos tribunais arbitrais 

que se depararam com tal discussão foi se alterando significativamente. Passou a ser 

aplicado o conceito da autonomia da cláusula compromissória, como detalhado no 

capítulo anterior, de modo que decisões como as acima transcritas passaram a ser a 

exceção, e não a regra.  

Pode-se dizer que este movimento foi acertado e que o art. 1º da Lei de 

Arbitragem brasileira não veda que os árbitros apreciem estas matérias. Veja-se que, 
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quando um tribunal arbitral se depara com alegações de que o contrato discutido foi 

obtido por meio de corrupção, ele não está analisando a corrupção para fins 

estritamente penais (aqui, sim, entrando em cena o forte interesse público em seu 

combate). Muito pelo contrário, ele está tão somente apreciando se, com aquelas 

alegações formuladas, há impactos significativos nas obrigações previstas no 

instrumento contratual. 

 Além disso, sempre bom pontuar que vigora no ordenamento jurídico brasileiro 

a independência das instâncias. Isto é, por mais que o tribunal arbitral, para decidir 

sobre os pedidos formulados pelas partes, entenda que não há provas suficientes para 

afirmar a prática de corrupção, o Poder Judiciário, em eventual ação penal proposta em 

momento posterior pelo Ministério Público, pode concluir em sentido contrário, 

condenando criminalmente os envolvidos. 

 Explicando de forma mais clara: a decisão dos árbitros não vincula o Poder 

Judiciário, nem a decisão dos juízes vincula o tribunal arbitral, haja vista serem 

instâncias distintas e independentes. 

 Portanto, pode-se chegar a mais duas observações importantes: (i) não mais 

impera o entendimento de que, por violarem a ordem pública, os atos de corrupção não  

poderiam ser apreciados pelos árbitros; e (ii) a análise do tribunal arbitral, sobre as 

alegações de corrupção, é feita com o fim específico de definir os efeitos das 

obrigações previstas no contrato, e não com a pretensão de condenar ou inocentar 

criminalmente os agentes envolvidos.  

  

1.3. A COMPETÊNCIA DOS ÁRBITROS PARA INVESTIGAR SUA SPONTE OS 

INDÍCIOS DE CORRUPÇÃO 

 

Ultrapassados os problemas de jurisdição até aqui debatidos, parece muito claro 

que, ao se deparar com alegações de corrupção por uma das partes em uma arbitragem, 

o tribunal arbitral deve investigar e valorar não só a veracidade, mas principalmente as 

consequências de tais alegações para o caso sob análise. Afinal, aqueles contratos 
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obtidos por meio de corrupção são indiscutivelmente nulos e, para decidir se os 

pedidos formulados merecem prosperar, deve-se decidir sobre as questões de fundo 

que envolvem referidos contratos, essencialmente quanto à sua validade.  

Sob uma outra ótica, a situação é mais complexa naquelas hipóteses em que 

nenhuma das partes submete ao tribunal arbitral alegações de corrupção, mas em que 

há indícios prima facie de tal prática. Estes exemplos tendem a ser, inclusive, muito 

mais comuns, pois havendo efetivamente um esquema de corrupção, dificilmente as 

partes utilizariam tal esquema como matéria de defesa na arbitragem, principalmente 

pela repercussão penal que pode decorrer.  

Assim, é discutível se teriam os árbitros poderes para investigar, por sua própria 

iniciativa – ou sua sponte –, evidências que surjam e levantem a suspeita de que atos 

ilícitos tenham sido praticados no âmbito do contrato discutido no procedimento: 

It is uncontroversial that the tribunal may, and indeed should, examine 

allegations of corruption when raised by a party. The more difficult 

question is to what extent the tribunal can and should investigate 

suspicions ofcorruption where (1) neither party has raised the matter 

but evidence comes to light that leads the tribunal to strongly suspect 

that corruption occurred; or (2) a party has pleaded, or simply 

insinuated corruption, but made little effort to substant iate its 

allegations16. 

Melhor explicando a maior dificuldade de chegar, aqui, a uma conclusão: de um 

lado, caso os árbitros optem por investigar, sem provocação das partes, evidentes 

indícios de corrupção, a sentença arbitral baseada em tais indícios pode ser entendida 

como sendo ultra petita, já que fundada em elementos não apresentados ou arguidos 

pelas partes.  

Caso se entenda dessa forma, a consequência imposta pelo ordenamento 

jurídico brasileiro está prevista no escopo do artigo 32, IV, da Lei de Arbitragem, que 

afirma ser nula a sentença arbitral que “for proferida fora dos limites da convenção de 

arbitragem”.  

 

16  BAIZEAU, Domitille; HAYES, Tessa. The Arbitral Tribunal’s Duty to Power and Address Corruption Sua 

Sponte. In Andrea Menaker (ed), International Arbitration and the Rule of Law: Contribution and Conformity, 

ICCA Congress Series, Volume 19. Kluwer Law International, 2017, p. 234. 
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Por outro lado, não se pode esquecer que os árbitros possuem um dever, 

decorrente da cláusula compromissória, de proferir uma sentença que seja exequível. E 

como os contratos obtidos por corrupção são violadores da ordem pública, a sentença 

arbitral que permita vigência a eles, deixando de analisar tais evidências, pode vir a ser 

anulada posteriormente pelo Poder Judiciário. Veja-se a lição de Gary Born: 

[...] insofar as arbitrators are requested to make a binding arbitral 

award through an adjudicative process, either awarding monetary 

sums or declaratory relief, it is a vital precondition to the 

fulfillment of this mandate that they consider and decide claims 

that contractual agreements are invalid, unlawful, or otherwise 

contrary to public policy [...] a tribunal is incapable of deciding that 

the Party A is legally obligated to pay € 100, or to hand over specified 

property, to Party B without considering public policy objections to 

the existence of such an obligation. Inherent in the legally-binding 

resolution of a dispute and the making of a legally-binding award is 

the duty to consider and resolve public policy (and other mandatory 

legal) objections17. 

Aqui, necessário abrir  parêntesis. Apesar de não estar expressamente constante 

do art. 32 da Lei nº 9.307/96 a possibilidade de anulação da sentença arbitral por 

violação à ordem pública, merece atenção o já mencionado inciso IV do art. 32, que 

veda a sentença arbitral proferida fora dos limites da convenção de arbitragem. Por sua 

vez, o art. 2º, §1º18 da referida lei é expresso ao limitar a convenção das partes ao 

respeito à ordem pública e aos bons costumes. 

Desse modo, por uma construção lógica, se a convenção de arbitragem deve 

respeitar a ordem pública e a sentença arbitral não pode extrapolar os limites da 

convenção, pode-se entender que a sentença não poderia violar a ordem pública. 

Não somente isso, há outros argumentos que justificam tal interpretação. A 

começar pelo fato de que a Lei-Modelo da UNCITRAL e a Convenção de Nova Iorque, 

utilizadas como base para a grande maioria das legislações arbitrais ao redor do 

mundo, dispõem: “An award may be set aside or refused enforcement on public policy 

grounds”.  

 

17 BORN, Gary B. International Commercial Arbitration. Wolters Kluwer Law & Business, 2009, p. 2183. 

18 “Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não 

haja violação aos bons costumes e à ordem pública”. 
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Ademais, merece atenção o art. 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro – Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 –, que prevê: “As leis, 

atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão 

eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons 

costumes”. Ora, por que deveria ser dado às sentenças estrangeiras requisito 

dispensado às sentenças nacionais? Isto é, haveria alguma razão para permitir vigência 

no Brasil de sentenças que violem a ordem pública tão somente por terem sido 

proferidas em seu território? A resposta parece ser negativa.  

Novamente quanto à alegação de que, ao proceder de tal forma, os árbitros 

estariam proferindo uma sentença ultra petita, vale trazer o que ensinam Emannuel 

Gaillard e John Savage. O simples fato de o tribunal arbitral se basear em argumentos 

que não foram trazidos pelas partes não pode significar, automaticamente, que a 

sentença foi proferida além dos limites da convenção de arbitragem. Longe disso, 

somente haveria uma violação por parte dos árbitros quando estes garantissem, a uma 

das partes, mais do que ela pleiteou em seus pedidos: 

The arbitrators will also fail to comply with their brief by rulling ultra 

petita or, in other terms, by rulling on claims not made by the partier 

[...] However, the fact that arbitrators may have based their decision 

on allegations or arguments which were not put forward by the parties 

does not amount to a failure to comply with their brief. They only fail 

to comply with their brief where they grant one of the parties 

more than it actually sought in its claims19.  

Ao perseguir aquelas evidências de corrupção sua sponte, fato é que os árbitros 

não estão expandindo os pedidos de nenhuma das partes. Na verdade, o que buscam é, 

tão somente, analisar se os pleitos formulados e submetidos à sua apreciação são 

juridicamente possíveis e se merecem ser providos, como lecionam Michael Hwang e 

Kevin Lim: 

Accordingly, a tribunal that does uncover evidence of corruption 

sua sponte and makes relevant consequent findings is not giving 

either party “more than actually sought in its claims”, defenses, or 

counterclaims. Rather, it is rigorously and faithfully ascertaining 

whether it ought to uphold such claims, defenses and 

counterclaims which have been submitted to it for resolution, by 

 

19 GAILLARD, 1999, 1.631. 
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applying (as it should) the consequences of illegality which flow 

from a finding of corruption under the applicable law . Such a 

tribunal should therefore be safe from state court’s accusations of 

having exceeded its authority. So long as due process concerns are 

met, in that arbitrator’s inform parties of the basis for their suspicions 

of corruption, and provide them with an opportunity to make 

submissions on the matter, arbitrators are entitled (indeed obliged) to 

inquire into corruption and compel the production of evidence or the 

submission of arguments if the parties refuse to be forthcoming, and 

make the relevant ruling on the basis of such inquiry20.  

Assim sendo, parece ser mais lógico concluir que, ao investigar de ofício 

evidências de corrupção e utilizá-las como fundamento na decisão final, os árbitros 

não estariam proferindo uma sentença ultra petita, mas sim cumprindo rigorosamente 

seu papel de julgar o caso e proferir uma sentença exequível. 

Inclusive, o art. 22 da Lei de Arbitragem brasileira consagra o princípio do livre 

convencimento motivado dos árbitros, além de garantir a eles um papel muito ativo na 

produção de provas: “Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral tomar o depoimento das 

partes, ouvir testemunhas e determinar a realização de perícias ou outras provas que 

julgar necessárias, mediante requerimento das partes ou de ofício”.  

 Como se vê, há amplo poder instrutório para determinar a produção de 

quaisquer provas que forem julgadas necessárias, inclusive aquelas que não tenham 

sido requisitadas pelas partes. E mesmo que se tenha, por base, a celeridade como um 

dos benefícios que se busca com a escolha da arbitragem, não é possível limitar esse 

poder dos árbitros, sob pena de impossibilitar seu livre convencimento motivado, 

como detalha Marcela Kohlbach: 

A flexibilidade possibilitada pela lei da arbitragem é inerente ao 

procedimento arbitral, o qual deve ser mais célere e menos formal do 

que o procedimento judicial. Não obstante, assim como no 

procedimento judicial, o árbitro não se desincumbe da busca pela 

verdade, para tanto a lei determina que o árbitro ou o tribunal arbi tral 

poderá produzir todas as provas que entenda necessário, mediante 

requerimento da parte ou de ofício21. 

 

20 HWANG, Michael; LIM, Kevin. Corruption in Arbitration – Law and Reality. Asian international arbitration 

journal, 2012. p. 96. 

21 FARIA, Marcela Kohlbach de. A produção de prova no procedimento arbitral. Revista de Arbitragem e 

Mediação, vol. 32/2012, p. 207-226 | Jan-mar 2012. 
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No exercício desse poder instrutório de ofício, o que deve ser observado pelo 

tribunal arbitral é o requisito da utilidade. Isto é, para que o árbitro não funcione como 

um supridor das deficiências das partes ou de seus advogados, somente deverão ser 

produzidas, de ofício, aquelas provas que sejam úteis e relevantes para a solução do 

litígio. 

Assim, quanto às evidências de corrupção, uma vez que elas sejam constatadas 

prima facie, e assumindo que, uma vez verificadas, podem afetar substancialmente a 

decisão final de mérito, tanto pela análise da validade do contrato quanto pelas 

implicações nas obrigações nele contidas, é de se concluir que os árbitros poderiam 

investigá-las de ofício, ou sua sponte. 

Óbvio que, em respeito ao devido processo legal, ao pretender a produção das 

referidas provas de ofício, o tribunal deve oportunizar que as partes se manifestem a 

respeito dos resultados encontrados, até mesmo para mitigar o risco de alegações de 

sentença ultra petita.  

However, in case issues related to money laundering, bribery and 

corruption are not pleaded, there may be a risk of the arbitral tribunal 

going outside the claims raised by the parties (ultra petita). Said risk is 

mitigated, bearing in mind the due process principle to the extent 

arbitrators inform the parties of the basis for their suspicions on 

corruption, and provide them with an opportunity to make submissions 

on the matter in full compliance with the principle of the parties' 

autonomy. Indeed, arbitrators are entitled (if not obliged) to inquire 

into corruption and compel the production of evidence or the 

submission of arguments if the parties refuse to be forthcoming, and 

make the relevant ruling on the basis of such inquiry22.  

 

2. O ÔNUS DA PROVA NAS ALEGAÇÕES DE CORRUPÇÃO 

 

Até aqui foi demonstrado que há argumentos fortes o suficiente para se defender 

(i) que os árbitros possuem jurisdição para analisar alegações de corrupção feitas pelas 

 

22 MERCENARO, Edoardo. Arbitrators’ Investigative and Reporting Rights and Duties on Corruption. In: 

BAIZEAU, Domitille, KREINDLER, Richard H. Addressing Issues of Corruption in Commercial and 

Investment Arbitration. Dossiers of the ICC Institute of World Business Law, v. 13, cap. 9, 2015, p. 145. 
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partes, tanto porque a cláusula compromissória é autônoma ao contrato principal, 

quanto porque essas matérias são arbitráveis; e (ii) que os árbitros possuem amplos 

poderes para investigar, sua sponte, indícios de corrupção que surjam no transcorrer de 

um procedimento. 

Dessa forma, pode-se caminhar para o passo seguinte: como devem ser 

mensuradas as descobertas a que eventualmente chegar o tribunal arbitral? Estando em 

jogo uma suposta prática de corrupção, deve o ônus da prova ser invertido? Ou melhor, 

qual o grau de convencimento exigido dos árbitros para afirmar que um contrato 

poderia ou não ser executado, em razão da ocorrência ou não da corrupção 

investigada?  

A resposta, mais uma vez, não é simples. De início, pontue-se que os crimes de 

corrupção são muito difíceis de se provar, tratando-se de uma prática delituosa que, 

propositalmente, é pouco documentada. Utilizando uma expressão clássica, a 

corrupção ocorre “a portas fechadas”, envolvendo poucas testemunhas. Mais que isso, 

as possíveis consequências penais a que estão sujeitas ambas as partes – tanto os 

sujeitos ativos, quanto os passivos – , por si só, geram motivos mais que suficientes 

para que elas se mantenham silentes.  

 Daí porque ser tão comemorada e aplaudida a forma como se deu a revelação do 

esquema de cartel dentro da Petrobras. Foi necessária uma complexa operação de 

colaboração premiada, para, através do testemunho dos próprios agentes que ocupavam 

importantes funções dentro do próprio esquema, atingir aqueles que estavam em seu 

controle.  

 Por tudo isso, provar a corrupção ao longo de um procedimento arbitral pode ser 

tarefa muito custosa e que coloque em risco a celeridade almejada quando da eleição 

desse mecanismo de solução de disputas. Richard Kreindler assim discorre, sobre 

alguns dos principais desafios enfrentados pelos árbitros nessas situações: 

First, corruption and bribery are typically specifically masked, 

obscured, concealed, destroyed or altered. Corruption may therefore be 

difficult to find, may be poorly documented or not documented at all, may be 

dependent solely or primarily on witness testimony, and thus may be 

question of one person’s word against another.  
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Second, corruption will most often involve public officials or individuals 

who pretend or are alleged to have acted in a public capacity. As will be 

discussed below, this raises potentially complex issues of attribution and 

ultra vires, which in turn may depend on proof.  

Third, often issues of bribery are dependent upon sufficiency of proof in 

the context of an ‘intermediary’, ‘agency’ or ‘consultancy’ relationship. 

These relationships in turn pose difficulties in terms of the nature or scope of 

the ‘services’ foreseen (e.g., legitimate ‘lobbying’ versus illegal ‘influence 

peddling’), the extent of actual performance of services or ‘concrete 

deliverables’, how to document ‘influence’, and the proportionality of the 

services to the remuneration foreseen or paid including in the form of 

success fee percentages.  

Furthermore, there may be questions of proof relating to payment 

structures, documentation and use of third parties, subcontractors, etc., 

the degree of causation between services performed and the alleged 

unjust enrichment or influence, and finally the extent of a party’s 

knowledge of the intermediary’s actions including so-called ‘wilful 

blindness23. (Grifou-se) 

 Em razão disso, a doutrina especializada diverge com relação a certos aspectos 

relacionados à comprovação da corrupção no transcorrer de uma arbitragem. 

Inicialmente, há quem entenda que, tendo em vista a quase impossibilidade dessa 

tarefa e o fato de o tribunal arbitral não possuir os mesmos meios de produção de 

prova do Poder Judiciário, uma vez que haja indícios contundentes de práticas 

criminosas, os árbitros deveriam inverter o ônus probatório. Em outras palavras, não 

seria mais a parte que alega a corrupção que deveria prová-la; pelo contrário, seria a 

parte contra a qual é feita tal alegação que deveria provar ter agido dentro da 

legalidade: 

Some have suggested that a tribunal ought to make it easier for parties 

to establish the existence of corruption, by reversing the burden of 

proving corruption (i.e. requiring a party to disprove its involvement 

in corrupt activities, where prima facie evidence of corruption exists), 

and/or lowering the default balance of probability standard of proof. 

The reasons cited included the fact that a tribunal does not have the 

same subpoena and enforcement powers of a court to compel the 

production of evidence and, as one advocate of such an approach 

explains, “like most crimes and intentional misconduct, and perhaps 

more so, acts of corruption and collusion are specifically designed not 

to be able to be identified or detected”. 

 

23 KREINDLER, Richard H. Competence-competence in the Face of Illegality in Contracts and Arbitration 

Agreements. BRILL, 2013, p. 259-260 
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Essa posição é adotada, dentre outros autores, por Karen Mills, que defende o 

seguinte: 

It is clear that, like most crimes and intentional misconduct, and 

perhaps more so, acts of corruption and collusion are specifically 

designed not to be able to be identified or detected. (…) 

Because of the near impossibility to “prove” corruption, where there is 

a reasonable indication of corruption, an appropriate way to make a 

determination may ne to shift the burden of proof to the allegedly 

corrupt party to establish that the legal and good faith requirements 

were duly met24. 

Em algumas arbitragens, prevaleceu a ideia de que seria preferível inverter o 

ônus probatório em situações de corrupção. Veja-se, a título de exemplo, o ICC Case 

No. 6497, julgado em 199925. Naquela oportunidade, o tribunal entendeu que, tendo 

uma das partes apresentado sinais fortes – mas ainda inconclusivos – de corrupção, 

caso a outra parte fosse incapaz de apresentar prova contrária, seria possível, 

excepcionalmente, inverter o ônus da prova, como se lê do seguinte trecho da sentença 

final prolatada: 

The ‘alleging Party’ may bring some relevant evidence for its allegations, 

without these elements being really conclusive. In such case, the arbitral 

tribunal may exceptionally request the other party to bring some 

counterevidence, if such task is possible and not too burdensome. If the 

other party does not bring such counter-evidence, the arbitral tribunal 

may conclude that the facts alleged are proven (Art. 8 Swiss Civil Code). 

However, such change in the burden of the proof is only to be made in 

special circumstances and for very good reasons. (Grifou-se) 

No mesmo tom, assim se posicionou Mohamed Raouf:  

Most of the reviewed arbitral awards state that the burden of proof is 

on the party alleging the corruption. This is based upon the general 

evidentiary rule that the burden of proof is on the party making a 

claim. However, an Arbitral Tribunal suggested that the burden of 

proof could be reversed under certain circumstances; i.e., if the 

alleging party brought forth relevant evidence without it being 

conclusive, the tribunal could request the other party to  bring 

 

24 MILLS, Karen. Corruption and other illegality in the formation and performance of contracts and in 

the conduct of arbitrations relating thereto ICCA Congress Series, no. 11 – Kluwer, 2003 – p. 295 

 

25 Case No. 6497 of 1994, Final award, Yearbook XXIV (1999), p. 71. 
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counter evidence. If the other party failed to do so, the tribunal could 

then conclude that the alleged facts were true26. 

De forma semelhante, o tribunal arbitral responsável pelo julgamento do ICC 

Case No. 12990 (2013)27 entendeu que a recusa de uma parte em fornecer uma prova 

que seria de fácil produção para ela e que poderia afastar a corrupção alegada por sua 

contraparte constitui motivo suficiente para afirmar que há indícios de ilicitude28: 

The inability of an agent to produce proof of his activity has been found to 

be an indication of the illicitness of the contract. Indeed, it is to be expected 

that a consultant's activities be documented by means of written memoranda 

and reports. Consequently, an agent's refusal to provide evidence of his 

activity constitutes a priori an indication of illicitness. 

Caminhando em sentido contrário, estão aqueles autores que defendem que não 

poderia ser conferido, ao tribunal arbitral, o amplo poder de livremente distribuir o 

ônus probatório, estando ele adstrito aos parâmetros fixados em lei, que, de modo 

geral, seguem o princípio onus probandi incumbit actori (isto é, o ônus da prova 

incumbe àquele que alega um fato). 

Inclusive, os que seguem esta segunda corrente lançam duras críticas à 

possibilidade de se inverter o ônus da prova, entendendo que ela seria contrária ao 

devido processo, especialmente por ser incompatível com a right to a fair trial, como 

afirma Alexis Mourre: “Such a reversal of the burden of proof does not seem to be 

acceptable or compatible with the right to a fair trial”29.  

Veja-se o quase idêntico entendimento manifestado por Michael Hwang e Kevin 

Lim, demonstrando preocupação com o fato de que, não obstante seja a corrupção de 

 

26 RAOUF, Mohamed Abdel. How Should International Arbitrators Tackle Corruption Issues? ICSID Revier: 

Foreign Investment Law Journal. Volume 24, Number 1, Spring 2009. International Centre for Settlement of 

Investment Disputes, p. 122 

27 INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE. Extracts from ICC Arbitral Awards Relating to Bribery 

and Corruption, ICC Case No. 12990 (2013). In: ICC International Arbitration Bulletin (Special Supplement), v. 

24, 2013, p. 39-99 

28 INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE. Extracts from ICC Arbitral Awards Relating to Bribery 

and Corruption, ICC Case No. 12990 (2013). In: ICC International Arbitration Bulletin (Special Supplement), v. 

24, 2013, p. 39-99 

29 MOURRE, Alexis. Arbitration and Criminal Law: Reflections on the Duties of the Arbitrator. Arbitration 

International, v. 22, n. 1, p. 95-118, 2006, p. 103 
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difícil comprovação, seria muito radical inverter o ônus probatório. Afinal, esta seria 

uma regra procedimental muito cara, que impede a presunção de que um fato existe 

quando não há evidência suficiente para se afirmar isso30: 

Notwithstanding the fact that evidence of corruption is difficult to 

procure, we disagree with those who suggest that the tribunal should 

shift the burden of proof onto the impugned party, as it is too radical to 

depart from such a basic and widely accepted rule as the requirement 

that a party must prove the facts upon which it wishes to rely. This rule 

exists for good reason— to prevent parties from making baseless assertions 

and to secure the integrity of the fact finding process. It avoids the 

presumption that a fact exists when evidence is not sufficiently probative to 

demonstrate such. It is also, in a sense, a rule of natural justice and due 

process. If this rule can be abridged in relation to proof of corruption, then 

by parity of reasoning there should be nothing to stop its application to other 

issues for which proof is difficult to obtain. This is not a slippery slope that 

international arbitration can afford to embark upon. 

De fato, a regra geral de distribuição a carga probatória impede que as partes 

lancem acusações levianas, sem provas suficientemente fortes para demonstrá-las. 

Levando em consideração a gravidade em se reconhecer a existência de corrupção – 

não pensando do ponto de vista criminal, mas acerca da consequente anulação do 

negócio jurídico – a inversão do ônus probatório  não parece a solução mais adequada.  

Este, no entanto, não é o tópico mais discutido. Especificamente, o grande 

debate doutrinário diz respeito ao grau de convencimento exigido dos árbitros para que 

o tribunal afirme a ocorrência de corrupção, o que a doutrina internacional denomina 

standard of proof.  

 Ao contrário da maioria das legislações arbitrais ao redor do planeta, a Lei nº 

9.307/96 prevê, em seu artigo 21, §2º, um standard of proof a ser adotado nas 

arbitragens: “Serão, sempre, respeitados no procedimento arbitral os princípios do 

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

convencimento”.  

Como se vê, a medida de prova exigida pela legislação brasileira é muito ampla, 

permitindo o livre convencimento motivados dos árbitros, de modo que, para analisar a 

 

30 HWANG, 2012, p. 19 



 

27 

 

questão sob a ótica de indícios de corrupção, importante recorrer à prática 

internacional. 

 Principalmente nos países que adotam sistemas de common law, há 

tradicionalmente três graus de medidas de prova (standard of proofs) que os julgadores 

utilizam para fundamentar suas decisões, a depender da matéria que está sendo 

analisada. Em ordem crescente – isto é, da menor para a maior exigência de 

convencimento –, tem-se: (i) preponderance of evidence; (ii) clear and convincing 

evidence; e (iii) beyond reasonable doubt. 

 Naqueles casos que envolvem basicamente questões de direito civil ou 

comercial, ligadas a direitos patrimoniais disponíveis (incluindo-se aqui as 

arbitragens), os sistemas de common law adotam, como clássico standard of proof, o 

primeiro dos três, preponderance of evidence. É dizer: se a alegação é mais provável 

de ter ocorrido do que de não ter ocorrido, decide-se a favor dela: 

Preponderance of the evidence is one type of evidentiary standard 

used in a burden of proof analysis. Under the preponderance 

standard, the burden of proof is met when the party with the 

burden convinces the fact finder that there is a greater than 50% 

chance that the claim is true. This is the burden of proof in a civil 

trial31. (Grifou-se) 

 No entanto, uma vez que se esteja investigando indícios de corrupção, a 

doutrina tende a questionar se não seria o caso de se elevar este standard of proof, seja 

para a posição intermediária (clear and convincing evidence) – quando a alegação é 

muito mais provável de ter ocorrido –, seja para o nível de exigência mais extremado 

(beyond reasonable doubt) – quando inexiste qualquer dúvida razoável de que o fato 

alegado ocorreu. 

 Gary Born é um dos que entendem que os árbitros deveriam adotar a exigência 

de um maior grau de convencimento para concluir que um contrato teria sido obtido 

por meio de corrupção32: 

 

31 https://www.law.cornell.edu/wex/preponderance_of_the_evidence (acesso em 09/12/2020) 

32 BORN, Gary. International commercial arbitration. Kluwer Law International, 2014, p. 2315 

https://www.law.cornell.edu/wex/preponderance_of_the_evidence
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For example, allegations of wrongdoing, particularly serious wrongdoing 

such as criminal acts, fraud, corruption and the like, require more 

convincing evidence than other facts.  

[…] This approach is sensible, both in evidentiary terms and in discouraging 

baseless allegations of misconduct33. 

 

 Seguindo essa linha, diversas pesquisas empíricas já demonstraram que os tribunais 

arbitrais possuem uma tendência em estabelecer uma medida de prova mais rigorosa quando 

se deparam com graves alegações de corrupção. Marco Adda, por exemplo, realizou um 

estudo em que foi analisado um universo de 25 casos34. Como resultado, identificou-se apenas 

uma arbitragem em que o tribunal arbitral se valeu, expressamente, de uma baixa medida de 

prova. Em 14 delas (mais de 50%), por outro lado, os árbitros se valeram de alto standard of 

proof. Nos demais casos, vale dizer, a sentença arbitral não fez referência expressa à medida 

de prova que havia sido utilizada como base para a decisão final. 

 Talvez o caso que tenha colaborado ao máximo para essa posição de exigir maior 

medida de prova seja o ICC Case No 6401 (Westinghouse et at. v. Philippines et al). 

Resumidamente, havia evidências de que a Westinghouse Eletric Corporation teria tentado 

subornar o então presidente filipino, mediante o pagamento de agentes locais. 

Ao se deparar com as provas, o tribunal expressamente afirmou que, na mensuração 

das evidências apresentadas na arbitragem, seria utilizado o critério do preponderance of 

evidence – repita-se, o que exige menor convencimento dos julgadores. No entanto, foi feita a 

ressalva de que, especificamente quanto à alegação de corrupção, seria aplicado o grau de 

exigência intermediário, clear and convincing evidence:  

Since bribery is a form of fraud in civil cases in the U.S. and the Philippines, 

it must be proved to exist by clear and convincing evidence amounting to 

more than a mere preponderance, and cannot be justified by mere 

speculation.  

Como resultado, já que não haveria provas suficientes para satisfazer o standard of 

proof adotado pelo tribunal arbitral, este concluiu que o contrato principal seria válido, 

rejeitando qualquer alegação de suborno. 

 

33 BORN, Gary. Op. Cit. p. 2315 

34 ADDA, Marco. Arbitration Case Law on Bribery: Issues of Arbitrability, Contract Validity, Merits and 

Evidence. Dossier of the ICC Institute of World Business Law: Arbitration: Money Laundering, Corruption and 

Fraud, ICC Publication, n. 651, cap. 7, p. 109-147, 2003, p. 115. 
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Analisando-se um outro exemplo em que foi aplicada a mesma medida de prova, tem-

se a arbitragem entre EDF (Services) Limited v. Romania. Ao comentar a decisão tomada 

pelos árbitros, Michael Hwang e Kevin Lim assim pontuaram: 

The state of evidence was thus such that it was unlikely the investor 

successfully proved corruption on a balance of probabilities. The tribunal 

expresses sympathy for the investor’s position, observing that “corruption… 

is notoriously difficult to prove since, typically, there is little or no physical 

evidence”. However, far from setting a more lenient standard of proof 

for the investor than the balance of probabilities standard, the tribunal 

raised the evidentiary bar, proclaiming that “t[he] seriousness of the 

accusation of corruption… demands clear and convincing evidence” 

(emphasis added). Unsurprisingly, it was held that the evidence adduced by 

the investor was “far from being clear and convincing”35. 

 Portanto, por mais que a corrupção seja, por natureza, um crime muito difícil de ser 

comprovado, a grande maioria dos tribunais arbitrais que até hoje se depararam com tais 

questões adotou um grau de convencimento maior do que aquele utilizado normalmente para 

decidir os pleitos de arbitragens. 

 Sempre respeitando ambas as correntes de pensamento, o mais correto parece ser, de 

fato, exigir um maior standard of proof para se afirmar que a corrupção ocorreu. Além do que 

foi manifestado nos trechos acima elencados, deve-se observar que a consequência de se 

concluir nesse sentido é muito grave, culminando na anulação do contrato.  

 Por isso, não somente é desaconselhável a inversão do ônus da prova, como deve ser 

aplicado, ao menos, o requisito da clear and convinging evidence.  

 

3. UM DEVER DE REPORTAR? 

 

 Foram estabelecidas, até aqui, duas premissas centrais: (i) os árbitros possuem 

jurisdição sobre matérias de corrupção e (ii) deve ser exigido, em regra, um maior grau 

de convencimento para afirmar que a corrupção ocorreu. Agora, chega-se ao ponto 

central deste estudo. Ao se depararem com indícios de corrupção, e, mais do que isso, 

 

35 HWANG, 2012.  p. 15. 
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após investigarem e concluírem que tais indícios são fortes o suficiente – inclusive sob 

a ótica de elevados standards of proof –, possuem os árbitros a obrigação de reportá-

los às autoridades competentes para ajuizar as ações criminais pertinentes? 

 

3.1.  A CONFIDENCIALIDADE DA ARBITRAGEM 

 

 A arbitragem, como já mencionado, é um método privado de resolução de 

disputas. Na literalidade do termo, isso significa dizer que é vedada a participação de 

terceiros no seu curso, por ser um procedimento exclusivamente inter partes. No 

entanto, o fato de a arbitragem ser privada não significa, pelo menos automaticamente, 

que toda e qualquer arbitragem seja confidencial.  

 Ana Tereza Basilio e Thiago Lins já dissertaram sobre a importante diferença 

entre a privacidade e a confidencialidade36:  

No âmbito da arbitragem, costuma-se asseverar que a privacidade 

complementa a confidencialidade, pois enquanto esta constitui dever 

das partes de não divulgar o conteúdo da arbitragem, a privacidade 

impediria que terceiros, estranhos ao processo, tenham acesso às 

informações sobre atos praticados no seu âmbito. 

Basicamente, é dizer: se a privacidade impede que terceiros tenham acesso ao 

que está sendo discutido na arbitragem, a confidencialidade é um dever – seja 

contratual ou legal – imposto às partes de um procedimento arbitral.   

Inclusive, a Lei de Arbitragem brasileira, em sua redação original, seguindo a 

grande maioria das leis nacionais e a Lei-Modelo da UNCITRAL37, em momento 

algum sequer mencionava o terno confidencial. Longe disso, o máximo que fazia, em 

seu art. 13, §6º, era afirmar que, no desempenho de suas funções, os árbitros deverão 

proceder com “imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição”.  

 

36 BASILIO, Ana Tereza; LINS, Thiago. A confidencialidade na arbitragem; companhias abertas. Revista 

Brasileira de Mediação. RARB vol. 49 (abril—junho 2016) 

37 Lei-Modelo da UNCITRAL sobre Arbitragem Internacional, de 1985. 



 

31 

 

Agir com discrição pode lembrar a implicação da confidencialidade, por se 

caracterizar como um comportamento sóbrio, sem fazer comentários sobre a causa sob 

sua responsabilidade. O professor Carmona assim se pronunciou sobre os deveres de 

discrição do tribunal arbitral, mesmo quando as partes optem por não acordar a 

confidencialidade para o procedimento38: 

Por fim, quer-se do árbitro discrição, já que entre as vantagens da 

solução arbitral está o sigilo, que permite às partes a escolha de um 

foro reservado para tratar de suas disputas. É natural que o árbitro 

deva comportar-se de conformidade com o ambiente discreto em que 

atua, furtando-se a comentar os atos praticados durante o processo 

arbitral. Este comportamento discreto do árbitro é tão importante que 

podem as partes exigir dele verdadeiro segredo, de sorte que façam 

constar no compromisso arbitral obrigação de não fazer (ou seja, de 

não revelar os atos e fatos ligados à arbitragem). O árbitro que violar 

tal obrigação responderá por perdas e danos. 

Mas ainda que as partes não fixem expressamente o dever de 

segredo, espera-se do árbitro um comportamento sóbrio, no 

sentido de não fazer qualquer comentário sobre a causa que esteja 

(ou que tenha estado) sob sua responsabilidade39. 

Foi somente com o surgimento da Lei nº 13.129/2015, responsável por reformar 

a Lei nº 9.307/96, que passou a constar, do parágrafo único de seu art. 22-C, o termo 

confidencial: “No cumprimento da carta arbitral será observado o segredo de justiça, 

desde que comprovada a confidencialidade estipulada na arbitragem”. 

Pois bem. Se, de um lado, a privacidade diz respeito apenas ao fato de que as 

partes podem limitar a participação de estranhos, a confidencialidade faz com que o 

procedimento arbitral seja verdadeiramente sigiloso, vedando-se a divulgação de 

qualquer informação obtida no seu curso ao público.  

Apesar de a Lei nº 9.307/96 dizer muito pouco sobre a liberdade de escolha pela 

confidencialidade, fato é que a grande maioria dos regulamentos das principais 

câmaras de arbitragem ao redor do Brasil possui disposições nesse sentido. Vale 

ressaltar, a propósito, que não só a confidencialidade é uma opção de escolha das 

 

38 CARMONA, 2009, p. 246 

39 CARMONA, 2009, p. 246 
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partes, como tais câmaras determinam que ela é a regra para os procedimentos, sendo 

afastada em situações excepcionais e por expresso acordo das partes: 

 14.1 O procedimento arbitral é sigiloso, ressalvadas as hipóteses 

previstas em lei ou por acordo expresso das partes ou diante da 

necessidade de proteção de direito de parte envolvida na arbitragem.  

(Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-

Canadá – CAM-CCBC) (Grifou-se) 

-.-.- 

13.1 O procedimento arbitral será rigorosamente sigiloso, sendo 

vedado à CAMARB, aos árbitros, demais profissionais que atuarem no 

caso e às próprias partes, divulgar quaisquer informações a que 

tenham acesso em decorrência de seu ofício ou de sua participação no 

processo, sem o consentimento de todas as partes, ressalvados os 

casos em que haja obrigação legal de publicidade e o disposto no 

presente regulamento. (Câmara de Mediação e Arbitragem 

Empresarial – Brasil – CAMARB) (Grifou-se) 

-.-.- 

17.1. Salvo acordo em contrário das partes, ou se exigido por lei 

aplicável às partes, os membros do Tribunal Arbitral e do Centro 

manterão confidencialidade sobre os assuntos relacionados à 

arbitragem, salvo aqueles porventura já de domínio público ou que já 

tenham sido de alguma forma divulgados. (Centro Brasileiro de 

Mediação e Arbitragem – CBMA) (Grifou-se) 

-.-.- 

Art. 46 - Os processos de arbitragem deverão transcorrer em 

absoluto sigilo, sendo vedado aos membros da Câmara FGV, aos 

árbitros, às partes e aos demais participantes do processo divulgar 

qualquer informação a que tenham tido acesso em decorrência de sua 

participação no procedimento, salvo se expressamente autorizado por 

todas as partes ou em caso de ordem judicial. (Câmara de Arbitragem 

da Fundação Getulio Vargas – FGV) (Grifou-se) 

 Como se vê, no momento em que escolhem a instituição que administrará seu 

procedimento – na maioria das vezes, já na cláusula compromissória –, as partes 

passam a se submeter ao respectivo regulamento, optando, assim, pela adoção da 

confidencialidade ou sigilo. Mais que isso, uma vez eleita pelas partes litigantes, a 

confidencialidade vincula não somente elas próprias, mas a instituição responsável 

pela administração do procedimento, os terceiros eventualmente participantes e, mais 

importante para esse estudo, o tribunal arbitral: 
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Por um lado, a confidencialidade na arbitragem, seguindo-se essa 

distinção, seria um limitador a que as partes, árbitros, instituição 

arbitral e terceiros eventualmente participantes do processo divulgasse 

publicamente as informações obtidas durante a arbitragem, o que 

englobaria dados, documentos, provas e decisões. Trata-se, pois, de 

um dever imposto aos sujeitos da arbitragem em relação a eles 

mesmos40.  

 Portanto, neste subtópico, importante ter em mente que: (i) privacidade e 

confidencialidade são termos que, apesar de semelhantes, não se confundem; (ii) a 

confidencialidade não é característica intrínseca à arbitragem, mas é estabelecida em grande 

parte dos regulamentos das câmaras arbitrais; (iii) a eleição da confidencialidade, pelas partes, 

abarca igualmente os árbitros. 

 

3.2. OS ARTIGOS 17 E 18 DA LEI DE ARBITRAGEM E O ARTIGO 40 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXCEÇÃO À CONFIDENCIALIDADE? 

 

 Estabelecido que a enorme maioria das arbitragens administradas pelas câmaras 

brasileiras é contratualmente confidencial, chega-se ao ponto final deste estudo, que é 

analisar se existem hipóteses de restrição a essa confidencialidade e, em caso positivo, 

se a descoberta de indícios de corrupção seria uma delas. 

 Indo direto ao ponto, o direito a estabelecer a confidencialidade de um 

procedimento arbitral não é absoluto – como nenhum direito o é –, existindo alguns 

exemplos clássicos que demonstram isso.  

O primeiro deles veio com a Lei nº 13.129/2015, através da qual foi reformada a 

Lei de Arbitragem brasileira para passar a ser expressamente permitida a participação 

de entes da administração pública em procedimentos arbitrais. Isso se deu pela adição 

do §1º, ao art. 1º, que assim dispõe: “A administração pública direta ou indireta poderá 

utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais 

disponíveis”.  

 

40 FICHTNER, José Antônio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. A confidencialidade 

na arbitragem: regra geral e exceções. Revista de Direito Privado, v. 49, p. 227-285, 2012, p. 232. 
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 No entanto, com essa mesma reforma, foi igualmente incluído o §3º do art. 2º, 

responsável por determinar que, havendo a participação de um ente da administração 

pública, a arbitragem obrigatoriamente respeitará o princípio da publicidade. Em 

outras palavras, há verdadeira vedação à confidencialidade, imposta pela lei: 

O ponto é importante, na medida em que cresce a tendência de levar à 

solução arbitral questões que envolvem entidades públicas (autarquias, 

empresas públicas), sujeitas a controles externos que não ficam 

absolutamente vetados. Uma coisa é a sobriedade do árbitro, de quem 

se espera comportamento discreto; outra, bem diversa, é o sigilo. É 

recomendável, portanto, que nas arbitragens que envolvam 

entidades públicas, o sigilo seja moderado, de forma a permitir o 

controle natural do manejo do patrimônio público41. (Grifou-se) 

Como ensina Carmona, portanto, a restrição do sigilo nas arbitragens que 

envolvem entidades públicas é muito em função do controle externo do patrimônio 

público, competindo principalmente à população no geral. Além disso, o art. 37, caput, 

da Constituição Federal, elenca, dentre os princípios fundamentais da administração 

pública, exatamente a publicidade, razão pela qual a Lei de Arbitragem precisava ser 

compatível com essa questão.  

Muito se discute, também, sobre a confidencialidade nas arbitragens societárias, 

especialmente as que envolvem companhias abertas42: 

[...] da mesma forma, é preciso mitigar eventual sigilo fixado nas regras 

procedimentais quando a arbitragem lidar com questões societárias, 

especialmente naquelas hipóteses em que a sentença produzirá 

inevitável efeito em relação aos sócios e aos negócios sociais43. 

 Este ponto é atualmente muito relevante, uma vez que avança em largos passos 

o número de casos que levam tais discussões à via arbitral, principalmente desde a 

criação dos segmentos especiais de listagem da B3. Tais segmentos (Novo Mercado, 

Nível 1, Nível 2, Bovespa Mais e Bovespa Mais Nível 2) foram criados para impor, 

àquelas sociedades que optem por participar deles, práticas de governança 

coorporativa que vão muito além daquelas exigidas pela legislação brasileira.  

 

41 CARMONA, 2009, p. 246. 

42 CARMONA, 2009, p. 247. 

43 CARMONA, 2009, p. 247. 
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 Dentre as regras impostas nos regulamentos de cada um destes segmentos,  que 

devem ser estritamente observadas pelas sociedades listadas, os níveis tidos por 

superiores apresentam, como requisito indispensável, a inserção de cláusula 

compromissória estatutária, vinculando todos os acionistas, administradores e a 

própria companhia. Veja-se, a título de exemplo de cláusula estatutária, o art. 58 do 

estatuto social da Petrobras: 

Deverão ser resolvidas por meio de arbitragem, obedecidas as regras 

previstas pela Câmara de Arbitragem do Mercado, as disputas ou 

controvérsias que envolvam a Companhia, seus acionistas, os 

administradores e conselheiros fiscais, tendo por objeto a aplicação das 

disposições contidas na Lei nº 6.404, de 1976, neste Estatuto Social, nas 

normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do 

Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais 

normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além 

daquelas constantes dos contratos eventualmente celebrados pela Petrobras 

com bolsa de valores ou entidade mantenedora de mercado de balcão 

organizado, credenciada na Comissão de Valores Mobiliários, tendo por 

objetivo a adoção de padrões de governança societária fixados por estas 

entidades, e dos respectivos regulamentos de práticas diferenciadas de 

governança corporativa, se for o caso. 

Nesse tipo de procedimento, a linha é tênue entre o que pode ser objeto de 

sigilo e o que deve ser divulgado ao mercado. Por um lado, o Regulamento da Câmara 

de Arbitragem do Mercado – CAM –, que é a instituição responsável por administrar 

todas as arbitragens desse tipo, expressamente prevê o dever de sigilo, em seu artigo 

9.1: “O procedimento arbitral é sigiloso, devendo as partes, árbitros e membros da 

Câmara de Arbitragem abster-se de divulgar informações sobre seu conteúdo, exceto 

em cumprimento a normas dos órgãos reguladores, ou previsão legal”. 

Por outro, as companhias que compõem o Novo Mercado, por exemplo, 

possuem um elevado dever de transparência, uma das principais características desse 

locus de negociação de ações. E a lógica para isso é bastante simples: quanto mais 

informações forem divulgadas ao mercado e, consectário lógico, aos acionistas e 

potenciais acionistas, maior a confiança destes e, assim, maior a valorização das ações 

da sociedade.  

Mais do que isso, tratando de todas as companhias abertas no geral, um dos 

princípios fundamentais de direito societário é o da máxima simetria de informação 
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entre os agentes, existindo importante dever de revelar certas situações e negócios 

envolvendo a companhia e seus administradores. Aqui, vale trazer os ensinamentos do 

professor Rubens Requião44: 

Trata-se do dever de revelar certas situações e negócios em que a 

companhia e os administradores estão empenhados, e que podem 

influir no mercado, no que se refere aos valores mobiliários por ela 

emitidos. A disclousure constitui, pois, um conjunto de regras que 

visam a proteger a lisura e a respeitabilidade do mercado de capitais. 

Não se refere propriamente à informação sobre os negócios inerentes à 

realização do objeto social, pois esses integram e são protegidos pelos 

princípios do sigilo profissional da empresa, mas diz respeito a tudo 

aquilo que possa influir na cotação dos valores mobiliários (ações 

debêntures etc.) emitidos pela companhia, e que são objeto de 

operações do mercado.  

 Não por outra razão, a divulgação dos fatos relevantes é obrigação imposta  aos 

administradores das companhias abertas, tanto pela legislação societária (art. 157, §4º, 

da Lei nº 6.404/7645), quanto pela CVM (Instrução 480/2009). Inclusive, a Instrução 

CVM 358/2002 expressamente elenca, dentre os fatos potencialmente relevantes, a 

instauração de procedimento arbitral que possa vir a afetar a saúde econômico-

financeira da companhia46.  

Neste cenário, pode-se concluir que o sigilo merece também ser mitigado em 

prol do dever de transparência que as companhias abertas possuem perante o mercado 

de investimentos. 

Voltando ao tópico principal desse estudo: se a confidencialidade merece ser 

mitigada (i) quando houver um ente da administração pública em um de seus polos e 

(ii) quando estiver em jogo um dever de divulgação de fato relevante por parte de uma 

 

44 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. V. 2. 23ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 213-214 

45 Art. 157, §4º, Lei das S.A.: “Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar 

imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou dos 

órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo 

ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela 

companhia”. 

46 Art. 2º, parágrafo único, XXII – pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, requerimento de falência ou 

propositura de ação judicial, de procedimento administrativo ou arbitral que possa vir a afetar a situação 

econômico-financeira da companhia.  
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companhia de capital aberto, deve ela ser também flexibilizada nos casos em que 

sejam verificados indícios de corrupção? 

 Para começar a responder essa pergunta, é preciso analisar a função que, pela 

própria Lei de Arbitragem, assumem os árbitros. 

 Primeiro, o art. 17 da Lei nº 9.307/96 equipara os árbitros aos funcionários 

públicos, para fins de aplicação da lei penal47. Por sua vez, o art. 18 do mesmo 

diploma legal afirma que o árbitro é juiz de fato e de direito, para investir o tribunal 

arbitral de poder jurisdicional.  

 Tendo isso em vista, entra em cena o art. 40 do Código de Processo Penal, 

ponto central de análise aqui realizada: “Quando, em autos ou papéis de que 

conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, 

remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao 

oferecimento da denúncia”. 

 Nesse sentido, resta saber se a leitura conjunta dos dispositivos colacionados 

teria inaugurado uma exceção à confidencialidade contratada na arbitragem.  

 Antes de mais nada, é importante frisar que, apesar de não ser absoluta, a 

liberdade de escolha pela confidencialidade da arbitragem somente deve ser restringida 

em situações excepcionais e que apresentem forte justificativa para tanto, como 

leciona o professor Carmona48: 

Esse dever de confidencialidade legalmente importo aos árbitros 

abrange, segundo nos parece, a própria existência da arbitragem, as 

informações obtidas no curso do procedimento arbitral, os documentos 

apresentados pelas partes ou por terceiros, as provas produzidas e, 

também, as próprias decisões arbitrais. Trata-se de dever que tem 

início quando o árbitro estabelece o primeiro contato com a causa, e 

que se estende, inclusive, no período pós-arbitragem. O afastamento 

do dever legal de confidencialidade por parte dos árbitros está 

sujeito a pouquíssimas exceções, valendo destacar, principalmente, 

a própria autorização das partes como uma delas. (Grifou-se) 

 

47 Art. 17. Os árbitros, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, ficam equiparados aos 

funcionários públicos, para os efeitos da legislação penal. 

48 CARMONA, 2009, p. 254. 
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 Em igual tom, Michael Hwang e Kevin Lim defendem que, uma vez eleito o 

sigilo, somente seria possível fazer qualquer divulgação se houvesse expressa 

determinação legal: 

[...] any duty of disclosure can only arise from national legislation 

to which the tribunal members are subject . Such duty overrides any 

express or implied obligation of confidentiality. For instance, anti-

money laundering regulations (which often work hand-in-hand with 

anti-corruption legislation) may impose on arbitrators an obligation to 

report his or her reasonable suspicions of a party’s corrupt activities, 

and exempt them from liability for any breach of confidentiality 

obligations. (Grifou-se) 

Neste ponto, a conclusão a que chegaram os autores é muito simples: por mais 

que as partes tenham contratado a confidencialidade, trata-se de mera regra 

convencional – ainda que munida de força obrigatória dos contratos – que não poderia 

ser encarada como hierarquicamente superior a eventuais regras cogentes que 

imponham a divulgação de determinada matéria. 

 Seguindo a lógica desse pensamento, observe-se que, nas duas exceções até aqui 

apresentadas, há legislação expressa determinando a mitigação do sigilo: no tocante à 

participação de entes da administração pública, o art. 2º, §2º, da Lei de Arbitragem; já 

quanto às arbitragens societárias, o art. 157, §4º da Lei das S.A., além das instruções 

normativas da CVM já apresentadas.  

Ou seja, somente seria possível divulgar as evidências de corrupção descobertas 

pelo tribunal arbitral caso existisse, no ordenamento jurídico brasileiro, alguma norma 

cogente que obrigasse, ou pelo menos permitisse, que os árbitros agissem desta forma. 

Seria esta norma o art. 40 do Código de Processo Penal?  

 O ilustre professor Cândido Dinamarco já se posicionou exatamente sobre o 

tema. Para ele, a equiparação do árbitro a funcionário público para fins da lei penal 

não pode ser interpretada de forma a justificar a aplicação do art. 40 do CPP.  

 Como centro da questão, para Dinamarco, está a natureza jurídica da 

arbitragem. Por mais que os árbitros exerçam, inquestionavelmente, jurisdição, a 

arbitragem seria um procedimento muito mais próximo de um caráter privado do que 

de um caráter público. Ou seja, apesar de haver um caráter público na função exercida 
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pelo tribunal arbitral, isso seria insuficiente para publicizar sua atuação a ponto de 

impor tal obrigação constante da legislação processual penal.  

Levando isso em consideração, Dinamarco conclui que não somente inexistiria 

qualquer dever imposto aos árbitros de comunicar às autoridades os indícios de 

corrupção, como, mais que isso, eles teriam o dever de não fazer tais revelações: 

Diante dessas realidades práticas, éticas e sistemáticas, a 

confidencialidade da arbitragem deve prevalecer inclusive para o 

reconhecimento de que o árbitro não tem o dever de comunicar à 

autoridade competente eventuais infrações penais ou tributárias de que 

venha a ter conhecimento no exercício de seu munus. Mais que isso: 

ele tem o dever de não fazer tais revelações49.  

 De forma contrária, José Antônio Fitchner, Sergio Mannheimer e André Luís 

Monteiro já se manifestaram no sentido de entender que esta seria uma outra exceção 

ao dever de confidencialidade50: 

Outra exceção ao dever de confidencialidade, já mencionada 

anteriormente, é no caso de constatação pelos árbitros da ocorrência 

de algum delito penal durante a arbitragem, situação na qual os 

árbitros poderão quebrar o compromisso de confidencialidade 

legalmente imposto e levar ao conhecimento das autoridades 

competentes os fatos criminosos que tiveram ciência durante a 

arbitragem.  

Respeitando a posição do professor Dinamarco, mas o entendimento por ele 

expressado não parece conferir à questão a melhor interpretação. A respeito do art. 17 

da Lei de Arbitragem, que equipara os árbitros ao funcionários públicos para fins de 

aplicação da lei penal, Carmona assim comentou: 

Ao equiparar o árbitro aos funcionários públicos, objetivou o 

legislador fortalecer a confiabilidade oferecida pelo juízo arbitral, 

garantindo aos usuários deste meio alternativo de solução de 

controvérsias uma decisão isenta de deturpações e desvios. 

É evidente que o dispositivo legal sob enfoque, ao reportar -se 

(indiretamente) ao título do Código Penal que trata dos crimes contra 

a administração pública, mirou sobretudo proteger as partes contra a 

 

49 DINAMARCO, Cândido Rangel. A arbitragem na Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2013, 

p.56. 

50 FICHTNER, 2012, p. 270-272. 
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concussão, a corrupção e a prevaricação, condutas típicas mais graves 

que comprometem a atuação do julgador (a ponto de permitirem a 

desconstituição da sentença estatal passada em julgado, pela via 

rescisória). Mas não é só: a interpretação extensiva da norma permite 

deduzir – como fez Alexandre Freitas Câmara – que o árbitro possa 

ser vítima de delitos que só podem ser cometidos contra funcionários 

públicos, como é o caso da corrupção ativa51. 

 Ora, parece ser consenso que a equiparação a funcionários públicos se prestaria 

para fins de imputação, aos árbitros, de crimes de corrupção, concussão ou 

prevaricação. Mais que isso, permite-se a interpretação extensiva da norma, para 

deduzir que eles podem ser vítimas de delitos que somente podem ser cometidos contra 

funcionários públicos.  

 Tendo isso em mente, haveria alguma razão lógica para afirmar que, enquanto 

nessas hipóteses a equiparação a funcionários públicos é possível, o art. 17 não se 

prestaria para fins de aplicação do artigo 40 do Código de Processo Penal e, 

consequentemente, da imposição do dever de reportar ao Ministério Público as 

evidências de corrupção de que os árbitros tenham tomado conhecimento? Parece que 

não. 

 Quisesse o legislador limitar as hipóteses de aplicação da legislação penal aos 

membros do tribunal arbitral, deveria tê-lo feito de forma expressa e clara. Não se 

pode dar à norma interpretações diferentes, ora extensiva, ora restritiva, sob pena de 

grande insegurança jurídica.  

Ademais, entender que os árbitros não possuem tal dever e, mais que isso, que 

possuem o dever de não reportar, seria perpetrar a arbitragem como verdadeiro 

instrumento de ocultação de práticas ilícitas. Afinal, a simples inserção de uma 

cláusula compromissória em um contrato obtido por meio de corrupção seria suficiente 

para garantir o procedimento arbitral como verdadeiro reduto para esconder tais 

provas.  

 

51 CARMONA, 2009, p. 126. 
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 Inclusive, mesmo que se entendesse que o art. 40 do CPP não seria aplicável à 

atuação do tribunal arbitral, há ainda aqueles autores que entendam que a divulgação 

de tais matérias seria justificada pelo interesse público: 

It should be noted that, even if there is no legal compulsion for an 

arbitrator to disclose corrupt activities, disclosure of his of her 

own accord to the relevant authorities may fall under the public 

interest or interests of justice exceptions to confidentiality. Thus, 

for instance, it has been held that a party’s disclosure to regulatory 

authorities of documents relating to an arbitration providing evidence 

of the commission of dishonest and fraudulent acts, was not a breach 

of that party’s implied duty of confidentiality in arbitration. In 

principle, the same exception should also apply to arbitrators52.  

 Obviamente, este dever de reportar somente surgiria a partir do momento em 

que, após a devida investigação (seja por provocação das partes, seja de ofício/sua 

sponte), os árbitros verificassem, com elevado grau de convencimento, que a 

corrupção de fato ocorreu. Qualquer divulgação antes disso, ou baseada em standards 

of proof menos rigorosos, pode configurar, aqui sim, violação ao dever de 

confidencialidade ao qual eles estão sujeitos. 

Por essas razões, o art. 40 do Código de Processo Penal parece ser plenamente 

aplicável aos membros do tribunal arbitral, equiparados não somente à função de 

juízes (art. 18 da Lei de Arbitragem), mas principalmente elevados à função de 

funcionários públicos para fins de aplicação da legislação penal (art. 17). Isto é: uma 

vez diante de fortes indícios que, sob a ótica da medida de prova clear and convincing 

evidence, permitem afirmar a ocorrência de corrupção, os árbitros deveriam reportá-los 

ao Ministério Público. 

 

 

 

 

52 HWANG, 2012, p. 49-50 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Por tudo que foi aqui exposto, a primeira conclusão a que se chega é que os 

árbitros possuem jurisdição para analisar alegações de corrupção lançadas por qualquer 

das partes. Primeiro, porque a cláusula compromissória é autônoma em relação ao 

contrato principal, de modo que, mesmo tendo havido prática de corrupção e o contrato 

seja invalidado, a convenção de arbitragem nele inserta pode permanecer intacta,  

produzindo todos os seus efeitos. 

 Mais que isso, a melhor leitura do princípio da Kompetenz-Kompetenz faz com 

que sejam os próprios árbitros que devem, em um primeiro momento, analisar a 

validade tanto do contrato principal, quanto da cláusula compromissória. Isto significa 

dizer que são eles, e não os juízes, que devem avaliar inicialmente se as alegações de 

corrupção em um procedimento arbitral são procedentes para poderem, então, afirmar 

sua própria jurisdição. 

 Ademais, quando investigam evidências de corrupção sem que nenhuma das 

partes as tenham alegado, o tribunal arbitral está tão somente exercendo o papel para o 

qual foi contratado: concluir, diante da suposta prática de corrupção identificada prima 

facie, se o contrato é válido e se os pedidos formulados no requerimento de 

arbitragem, ou na resposta do requerido, podem ser julgados procedentes. Tudo isso 

levando em consideração o amplo poder instrutório que a Lei de Arbitragem garante e, 

igualmente, a independência das instâncias entre o direito criminal e o direito civil.  

 A segunda macro conclusão deste estudo é que, na mensuração dos indícios 

levantados, não é possível a inversão do ônus probatório (por se tratar de medida 

muito rigorosa), além de ser exigível um maior grau de convencimento para afirmar a 

existência de corrupção. Ou seja, se quanto aos pedidos principais, estritamente 

relacionados a matérias patrimoniais, será normalmente utilizado o standard of proof 

menos rigoroso, quanto às referidas alegações esta medida de prova será elevada, seja para o 

nível intermediário, seja para o superior. 
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 Por fim, respondendo à pergunta central deste estudo, entende-se que deve ser imposto 

ao tribunal arbitral o dever de revelar, ao Ministério Público, as evidências de corrupção a que 

tenha acesso no transcorrer do procedimento. O direito à confidencialidade não é absoluto e, 

existindo previsão legal para sua flexibilização, refletida na norma constante do artigo 40 do 

Código de Processo Penal, esta é a solução adequada. 
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