
Direito e ArbitrAgem
Estudos Acadêmicos

Série “Trabalhos premiados”
Volume II





CLÁUDIO FINKELSTEIN
(OrganizadOr)

Belo Horizonte
2017

Direito e ArbitrAgem
Estudos Acadêmicos

Série “Trabalhos premiados”
Volume II



341.522 Direito e arbitragem: estudos acadêmicos – v. 2 
D598 / [Organizado por] Cláudio Finkelstein. Belo Horizonte: 
2017 Arraes Editores 2017.
v.2 311 p. (Trabalhos premiados)

  ISBN: 978-85-8238-373-5
  ISBN: 978-85-8238-374-2 (E-book)

  1. Direito internacional. 2. Arbitragem comercial. 3. Arbitragem internacional. 4. Comércio 
  internacional. 5. Direito concorrencial. 6. Tratados internacionais. I. Finkelstein, Cláudio (Org.). 
  II. Título. III. Série.

                     CDD(23.ed.)–341.522
                     CDDir – 341.163

Belo Horizonte
2017

Elaborada por: Fátima Falci 
CRB/6-700

É proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio eletrônico,
inclusive por processos reprográficos, sem autorização expressa da editora.

Impresso no Brasil | Printed in Brazil

Arraes Editores Ltda., 2017.

Coordenação Editorial: 
Produção Editorial e Capa: 

Revisão:  

Fabiana Carvalho
Danilo Jorge da Silva
Responsabilidade do Autor 

www.arraeseditores.com.br 
arraes@arraeseditores.com.br

CONSELHO EDITORIAL
Álvaro Ricardo de Souza Cruz

André Cordeiro Leal
André Lipp Pinto Basto Lupi

Antônio Márcio da Cunha Guimarães
Bernardo G. B. Nogueira

Carlos Augusto Canedo G. da Silva
Carlos Bruno Ferreira da Silva

Carlos Henrique Soares
Claudia Rosane Roesler

Clèmerson Merlin Clève
David França Ribeiro de Carvalho

Dhenis Cruz Madeira
Dircêo Torrecillas Ramos

Emerson Garcia
Felipe Chiarello de Souza Pinto

Florisbal de Souza Del’Olmo
Frederico Barbosa Gomes

Gilberto Bercovici
Gregório Assagra de Almeida

Gustavo Corgosinho
Gustavo Silveira Siqueira

Jamile Bergamaschine Mata Diz
Janaína Rigo Santin

Jean Carlos Fernandes

Jorge Bacelar Gouveia – Portugal
Jorge M. Lasmar
Jose Antonio Moreno Molina – Espanha
José Luiz Quadros de Magalhães
Kiwonghi Bizawu
Leandro Eustáquio de Matos Monteiro
Luciano Stoller de Faria
Luiz Henrique Sormani Barbugiani
Luiz Manoel Gomes Júnior
Luiz Moreira
Márcio Luís de Oliveira
Maria de Fátima Freire Sá
Mário Lúcio Quintão Soares
Martonio Mont’Alverne Barreto Lima
Nelson Rosenvald
Renato Caram
Roberto Correia da Silva Gomes Caldas
Rodolfo Viana Pereira
Rodrigo Almeida Magalhães
Rogério Filippetto de Oliveira
Rubens Beçak
Vladmir Oliveira da Silveira
Wagner Menezes
William Eduardo Freire

mAtriz

Av. Nossa Senhora do Carmo, 1650/loja 29 - Bairro Sion 
Belo Horizonte/MG - CEP 30330-000

Tel: (31) 3031-2330

FiliAl

Rua Senador Feijó, 154/cj 64 – Bairro Sé 
São Paulo/SP - CEP 01006-000

Tel: (11) 3105-6370



V

AgrADecimentos

Primeiramente, agradecemos ao Professor Cláudio Finkelstein não apenas 
pela oportunidade de contribuirmos com esta obra ainda no início de nossas 
carreiras, mas por todos os ensinamentos, aprendizados e oportunidades que 
propiciou-nos já durante a Graduação em Direito na Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo – PUC-SP, e que certamente contribuíram no desenvol-
vimento pessoal, profissional e acadêmico de cada um.

Como não poderia deixar de ser, agradecemos ao Grupo de Estudos em Ar-
bitragem da PUC-SP por todos os debates e discussões havidos no caminho que 
vimos trilhando nos últimos anos, superando desafios aparentemente intranspo-
níveis e vencendo batalhas diárias, e que envolveram as mais variadas dificulda-
des. No entanto, mais do que o desenvolvimento acadêmico, registramos o méri-
to desse Grupo em possibilitar a (re)união de pessoas tão incríveis que acabaram 
por se tornarem grandes amigos (alguns deles, inclusive, que são Autores deste 
livro), independentemente de qualquer competição, tarefa ou estudo.

Também agradecemos aos nossos familiares e amigos, sem exceção, que 
apesar de muitas vezes não compreenderem o motivo de incansáveis horas de 
estudo, reuniões em horários inimagináveis e eventos em pleno final de sema-
na, sempre nos apoiaram mesmo sem saber o porque de toda essa loucura que 
escolhemos vivenciar.

Por fim, agradecemos aos organizadores do Willem C. Vis International 
Commercial Arbitration Moot Court Competition e da Competição Brasileira de 
Arbitragem Petrônio Muniz – CAMARB, por propiciarem a nós e a outros mi-
lhares de estudantes a experiência de ver a aplicação do direito na prática, atrelada 
ao convívio com professores, árbitros, acadêmicos e advogados de todo o mundo.



VI

sumário

PREFÁCIO .................................................................................................................  VIII

ARBITRAGEM COMERCIAL ...............................................................................  1

CaPítulO 1
CONFLITOS MULTICONTRATUAIS: ESTENDENDO OS EFEITOS  
DA CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM
Camila Macedo Simão ............................................................................................  2

CaPítulO 2
A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA  
NA ARBITRAGEM
Manoela Pires ...........................................................................................................  43

CaPítulO 3
A AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES NA PRODUÇÃO  
DE PROVAS EM ARBITRAGEM INTERNACIONAL
Thiago Del Pozzo Zanelato ...................................................................................  84

CaPítulO 4
ARBITRAGEM E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: A COMPATIBILIDADE,  
OS LIMITES E O PROCEDIMENTO ARBITRAL ENVOLVENDO  
O PODER PÚBLICO
Marina Martins Martes .........................................................................................  130

CaPítulO 5
A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE EM ARBITRAGEM 
ENVOLVENDO ENTES ESTATAIS
Clara Kneese de Moraes Bastos ............................................................................  176



VII

CaPítulO 6
A APLICAÇÃO DO DIREITO CONCORRENCIAL NA ARBITRAGEM 
INTERNACIONAL
Lucas Moreira Jimenez ...........................................................................................  202

ARBITRAGEM DE INVESTIMENTO .................................................................  250

CaPítulO 7
VII. BILATERAL INVESTMENT TREATIES E A EXECUTORIEDADE  
DA SENTENÇA ARBITRAL CONDENATÓRIA CONTRA O ESTADO: 
ESTUDO DE EFICÁCIA
Thaís Helena Valente Teixeira Lima ..................................................................  251

ARBITRAGEM E O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ....................  261

CaPítulO 8
O CONTROLE JUDICIAL DAS CONVENÇÕES PROCESSUAIS NO  
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Marina Coelho Reverendo Vidal .........................................................................  262



VIII

PreFácio

A arbitragem no Brasil vem se firmando cada vez mais como uma forma 
viável e adequada a solução de controvérsias, enquanto alternativa aos tribu-
nais. Nosso legislador limitou o uso deste mecanismo às relações de cunho 
privado, patrimonial (o que inclui o Estado e suas ramificações enquanto par-
tícipes do mercado). Hoje o instituto tem respaldo quase unânime tanto da 
academia, quanto dos tribunais, pois visa exatamente suprir lacunas existentes 
no nosso assim como em qualquer sistema.

Na esfera internacional, o instituto da arbitragem se mostra ainda mais re-
levante, uma vez que inexiste um judiciário com competência para examinar e 
julgar casos com partes de diversas jurisdições, sujeitando-os a diversos idiomas, 
regras e principalmente sistemas legais. A arbitragem, então, surge como eficaz 
alternativa para solução de conflitos internacionais, eis que além de garantir o 
reconhecimento e a execução da sentença arbitral estrangeira e da convenção de 
arbitragem no território dos 157 países signatários da Convenção das Nações 
Unidas sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangei-
ras (“Convenção de Nova Iorque”), oferece um foro neutro para resolução de 
disputas envolvendo diversas jurisdições. Além disso, a flexibilidade do proce-
dimento arbitral, a preservação da autonomia da vontade das partes, o sigilo a 
que o procedimento pode ser submetido e a possibilidade de escolha de árbitros 
especializados nas questões levadas a sua apreciação também contribuem para 
a atratividade da arbitragem.

A crescente utilização da arbitragem no âmbito internacional, entretanto, 
vem tornado o procedimento arbitral moderno, assim como as questões relati-
vas a tal procedimento cada vez mais complexos.

Foi com este cenário que nos dedicamos ao preparar a obra que agora 
publicamos. Prefaciar livros comumente é uma tarefa corriqueira, um empe-
nho de alguém vinculado ao tema da obra ou a seu autor. É uma honra, uma 
homenagem a quem de alguma forma inspirou aquela obra objeto dos estudos, 
pesquisas e comentários, ou que de alguma forma auxiliou ou inspirou o autor. 
A obra em si é fruto de inquirição e meditação do autor. O tema e a metodolo-
gia de seu desenvolvimento é particular a ele.



IX

No entanto, o segundo volume desta obra nasce de um objeto comple-
tamente distinto. É fruto dos trabalhos de um grupo de estudos instituído 
na PUC/SP em 2006, visando preparar nossos alunos para participação em 
competições acadêmicas internacionais. Deste grupo de estudos surgiu a ideia 
de oferecer a matéria arbitragem internacional na Graduação da PUC, e desta 
matéria surgiu uma linha de pesquisa válida para redação e apresentação de 
TCCs (Trabalhos de Conclusão de Curso) dentro de nossa linha temática.

O que o leitor agora tem em mãos é exatamente o fruto desses esforços. 
São alunos excepcionais, que escolheram e abraçaram um tema, pesquisaram 
extenuadamente sobre tal tema e, na maioria das vezes, fizeram a exposição e 
defesa de tais trabalhos perante uma banca que consagrou seus esforços com a 
nota máxima, e honrarias meritórias.

Nosso eixo temático sempre foi arbitragem internacional, mas os temas 
analisados são de interesse e uso aos praticantes e estudiosos da arbitragem 
como um todo. O grande desafio que temos em nosso curso é vincular as 
matérias características da arbitragem internacional com as matérias atinentes 
a arbitragem doméstica, pois a praticamos num ambiente regulado que desco-
nhece o conceito de arbitragem internacional. O que para muitos é uma maté-
ria distinta, com conteúdo programático também distinta, em nossas aulas são 
tratadas da mesma forma, com particularidades inerentes a cada subsistema da 
mesma ordem jurídica.

A arbitragem no Brasil é regulada pela lei 9.307/96, mas encontra sua 
fundamentação principal em modelo de autorregularão, seja no contrato que 
estipulou esta como forma de resolução de controvérsias, seja nas regras de uma 
instituição em arbitragem administrada por entidade especializada, ou referên-
cia a corpo de normas autônomas ou protocolos específicos em arbitragens ‘ad 
hoc’. Todas estas regras têm que coexistir em qualquer hipótese, sendo a casuís-
tica a técnica recomendada para resolver eventuais conflitos ou antinomias, 
visando preservar o real interesse das partes.

Quando afirmamos que arbitragem internacional é arbitragem latu sensu, 
queremos dizer que em ambos procedimentos sua essência é a mesma, até por 
inexistir uma ordem jurídica autônoma. O Brasil, apesar de basear parte sig-
nificativa de seu ordenamento na Lei Modelo da UNCITRAL de Arbitragem 
Comercial Internacional, não a emulou, principalmente no que diz respeito a 
internacionalidade do procedimento ou características do contrato. Tais regras, 
deste modo, podem ser idênticas independente da natureza jurídica ou nacio-
nalidade das partes, dos interesses em jogo, da moeda da obrigação e assim por 
diante, visando, em última análise, privilegiar a vontade dos contratantes.

No segundo volume desta obra, ocupando-se com as especificidades do 
procedimento arbitral, Camila Simão analisa as principais questões referentes 
à arbitragem internacional  envolvendo múltiplos contratos, Manoela Pires, 
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discorre sobre a desconsideração da personalidade jurídica na arbitragem e 
Thiago Zanelato examina o papel do princípio da autonomia da vontade das 
partes na produção de provas em arbitragens internacionais. Por sua vez, Ma-
rina Martes e Clara Kneese analisam as características inerentes à arbitragem 
envolvendo à Administração Pública e a aplicação do princípio constitucional-
-administrativo da publicidade em tais caos, enquanto Lucas Jimenez trata da 
aplicação do Direito Concorrencial no âmbito da arbitragem internacional. 
Thaís  Lima efetua estudos no campo da Arbitragem de Investimento, realizan-
do um estudo de eficácia da executoriedade da sentença arbitral condenatória 
proferida contra estados. Por fim, examinando a influência da arbitragem no 
Novo Código de Processo Civil, Marina Vidal discorre sobre o controle judicial 
das convenções processuais no referido Código.

Em síntese, diversos aspectos relativos ao instituto da arbitragem e sua 
funcionalidade foram contemplados nesta obra, sempre numa visão acadêmica, 
fruto de exaustivas pesquisas, discussões em sala de aula e apresentação à Banca 
Avaliadora, sempre sob a minha orientação acadêmica. Ainda que eu não me 
sinta de qualquer forma coautor ou mesmo mentor dos acadêmicos durante 
suas pesquisas, tenho muito orgulho em ter auxiliado tais trabalhos a ganhar 
sua forma final. Depurar eventuais concepções equivocadas e discutir assuntos 
polêmicos, visando facultar ao autor uma visão precipuamente acadêmica, sem 
interferências dos interesses das partes.

Tenho certeza que tais estudos, agora publicados em forma de livro au-
xiliarão da mesma forma estudantes de direito e advogados de arbitragem em 
seus afazeres diários. No momento que a arbitragem ganha corpo e assume 
papel preponderante no dia-a-dia das empresas e dos comerciantes, torna-se 
cada vez mais necessários estudos visando compreender tais fenômenos e as 
necessidades tanto do pesquisador, quanto do profissional da área. É a isso que 
nos propomos.


