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PARCIALIDADE INSCONSCIENTE E COSMOPOLITISMO NA ARBITRAGEM 

INTERNACIONAL 

 

Inúmeros fatores podem afetar de maneira inconsciente a decisão de um 

árbitro. Esta apresentação é centrada em um destes fatores: a formação 

internacionalista do árbitro, pode leva-lo a prolatar um laudo a partir desta 

perspectiva? Se assim for, surge interrogação relativa à imparcialidade do árbitro, 

sobretudo quando existe escolha expressa de um direito nacional que se aplique 

ao conflito. 

A justiça processual passa, atualmente, pelo respeito de duas grandes 

máximas. A primeira é que ninguém pode ser julgado sem ter sido escutado. A 

segunda é que todos têm direito a um julgador imparcial e independente. Esta 

última implica que apenas uma pessoa que não tenham interesse na causa e que 

não tenha preferência a uma das partes possa julgar a causa. 

Por isso, isto é para evitar julgamentos parciais, as partes, muitas vezes, 

preferem se submeter seus conflitos comerciais internacionais ao procedimento 

arbitral. A Convenção de Nova Iorque de 1958, em consonância com a Lei Modelo 

da UNICTRAL, claramente contém mecanismos para evitar julgamentos 

tendenciosos, por meio da defesa da ordem pública que pode obedecer a 

questões processuais ou substanciais. 

Em matéria processual, estão abarcadas situações em que alguns dos 

julgadores tenham agido com parcialidade ou tido conflito de interesses. Contudo, 

na prática, as partes sucumbentes abusaram do mecanismo, arguindo 

parcialidades como meio de atrasar processos ou esquivar-se de sua execução, 

em um “jogo sujo” que mancham as arbitragens afetadas. 

Há uma reação institucional ao problema, e a própria Câmara de Comércio 

Internacional alterou suas regras para deixar transparentes as relações entre 

árbitros e partes. Assim, manter a integridade e reputação da arbitragem comercial 

foi a principal preocupação atrás das regras da International Bar Association na 

matéria de conflito de interesses. 

Não há duvidas de que a parcialidade efetiva é causa de impugnação de um 

árbitro. Esta regra é encontrada em todas as jurisdições com legislação arbitral 

moderna. Contudo, o problema é a parcialidade aparente (apparent bias). A este 

respeito, são propostos diferentes abordagens, sobre as quais não me deterei 

aqui, prevalecendo atualmente a solução mais estrita: a do perigo real (“real 

danger test”). 
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Esta última abordagem é considerada como a que mais favorece o 

desenvolvimento da arbitragem, pois ergue a vara a respeito das impugnações 

que podem travá-la. Elas são acolhidas pelas regras éticas da International Bar 

Association, cujo artigo 3.1 determina que a imparcialidade pode se referir à 

preferência a uma das partes ou ao resultado de um conflito. Este último gera 

muitas dúvidas, sobretudo no que diz respeito à parcialidade inconsciente que 

pode influenciar o resultado do caso. 

Por sua vez, geralmente podem ser identificados, ao menos, três fatores 

psicológicos que influenciam inconscientemente os árbitros. Aqui nos interessa o 

chamado fator de afinidade, que advém do ambiente e da experiência anterior do 

árbitro. Sem duvidas, um julgador que tenha grande familiaridade com o direito 

comparado será, consciente ou inconscientemente, por ele influenciado.  

Os árbitros são seres humanos e como tais têm seus próprios marcos de 

referência e influência em razão da sociedade e círculos que frequentam. Oliver 

Wendell Holmes dizia: 

“The life of the law has not been logic: it has been experience. The felt 

necessities of the time, the prevalent moral and political theories, intuitions 

of public policy, avowed or unconscious, even the prejudices which judges 

share with their fellow-men, have had a good deal more to do than the 

syllogism in determining the rules by which men should be governed.” 

Em contrapartida, o juiz local, em geral, é influenciado pelo seu próprio sistema 

jurídico. Por isso, para o comerciante, é um grande risco acabar submetido a um 

juiz do país da outra parte. Em outra famosa citação, Humphrey O´Sullivan 

afirmava, já em 1831: 

 “There is little use in going to law with the devil while the court is held in 

hell”.  

Segundo Lalive, é comum se utilizar a palavra “neutro” para se descrever o 

status do árbitro ou da sede. Diz-se que o árbitro é neutro quando adota certa 

distância em relação a sua cultura jurídica, política e religiosa. Segundo Lalive, 

neste aspecto, neutralidade é um coloquialismo que elevou a imparcialidade e 

independência a níveis inalcançáveis em absoluto. Por isso se deve ser 

descartado, e seria melhor reservar a palavra “neutro” para outra acepção, a 

relativa a sedes aceitáveis, especialmente, em se tratando de arbitragens de 

investimentos. Este é o aspecto jurisdicional da neutralidade.  

 Em sua muito citada e renomada obra “Dealing in Virtue”, Dezalay e Garth 

destacaram, magnificamente, que o árbitro tem o que chamam de “capital 
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simbólico”, que muda no tempo, em razão de questões como seu posicionamento 

acadêmico, publicações, formas particulares de experiência prática, e outras. 

 A arbitragem internacional adquire, no mundo moderno, um ímpeto 

incontido a partir dos conflitos, nos anos 1960s e 1970s, relativos ao petróleo, 

resolvidos por grandes professores de direito ou ex-juízes com profundo 

conhecimento de direito internacional privado e até público, como Pierre Lalive, o 

Juiz Gunner Lagergren e Lord Justice Mustill, para citar algumas destas 

celebridades. Estes casos tiveram uma enorme repercussão em razão de sua 

publicidade, de envolverem interesses econômicos de vultosa monta e, no que 

aqui nos interessa, de seus laudos terem sido muito aplaudidos como soluções de 

justiça que invocavam recorrentemente os princípios gerais de direito, usos e 

costumes internacionais ou lex mercatoria. 

A situação muda a partir dos anos 1980s e 1990s, quando esta justiça informal 

dominada por acadêmicos europeus passa a ser um sistema de justiça arbitral “of 

shore de tribunais”, dominado, sobretudo por grandes escritórios jurídicos norte-

americanos e, em algumas ocasiões, ingleses. 

Contrapõem-se, a partir de então, os arbitralistas tecnocratas aos “grand old 

men” ou grandes juristas da arbitragem. Os tecnocratas invocam sua 

especialização e competência técnica, muitas vezes adquirida nas principais 

instituições arbitrais, que contratam jovens advogados para administrar 

arbitragens. 

Os académicos, com uma importante vantagem competitiva nos aspectos 

teóricos, geralmente enfatizam o direito transnacional ou a lex mercatoria 

elaborada em numerosos livros e artigos.  

Os tecnocratas promovem as virtudes dos precedentes estabelecidos e da 

análise detalhada dos fatos. 

Pois bem, ao girar o pêndulo em direção as grandes firmas anglo-saxãs, passa 

a ocorrer o declínio do papel da lex mercatoria. Este contraste pôde ser visto, há 

alguns anos, em dois eventos patrocinados pela Câmara de Comércio 

Internacional: em um, ocorrido em Beaune, França, com notáveis árbitros e 

reconhecidos professores com sólida formação internacionalista, foram 

ressaltadas as virtudes da lex mercatoria nos casos arbitrais. Dois meses depois, 

em Miami, em um evento majoritariamente formado por practitioners, também 

promovido pela Câmara de Comércio Internacional, os advogados tecnocratas 

economizaram críticas ao abordado no evento anterior. 
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Ocorre que, como bem assinalam Dezalay e Garth, apenas poucos árbitros 

tem a autoridade inquestionável de invocar a noção da lex mercatoria. Os demais 

devem se restringir e explicar cuidadosamente seu raciocínio jurídico, o que evita 

que sua decisão seja condenada como arbitrária. 

O enfoque tecnocrata, que leva a uma aplicação nacionalista do direito nas 

arbitragens, é contundentemente criticado por aqueles, ao lado de serem grandes 

professores de direito, também tenham se envolvido em um grande número de 

casos arbitrais relevantes.  

A este respeito, o suíço Marc Blessing disse: “As empresas que ingressam no 

mercado internacional podem decidir se subordinar às legislações locais, mas, 

surgida a controvérsia, é necessário que o tribunal arbitral decida segundo as 

noções fundamentais e os princípios gerais reconhecidos de acordo as legítimas 

expectativas das partes. O árbitro não pode ser um simples escravo ou uma 

espécie de mecânico que cegamente utilize as ferramentas locais para buscar 

uma solução para o conflito.” 

Por sua vez, a também suíça Gabrielle Kaufmann-Kohler, relembrando os 

casos de que participou como árbitra, disputas estas que envolviam os direito 

alemão, francês, inglês, polonês, húngaro, português, grego, turco, libanês, 

egípcio, tunisiano, marroquino, sudanês, liberiano, coreano, tailandês, argentino, 

colombiano, venezuelano, suíço, de Illinois e de Nova Iorque, se perguntava se ela 

conhecia estes sistemas. Ela respondia que, exceto pelo direito de Nova Iorque 

que aprendeu havia muitos anos e já não pretendia mais conhecer, e o suíço, que 

praticava ativamente, a resposta seria claramente negativa. 

Isto evidencia o perigo do enfoque tecnocrata. 

Usando o termo em outro senso, bem dizia Lalive que o árbitro internacional 

deve ser “neutro” com respeito não apenas aos países das partes e seus sistemas 

políticos, como também em relação aos sistemas jurídicos e conceituais das 

partes, e isto significa que deve ter uma forma internacional de pensar. A 

neutralidade e objetividade dos árbitros devem, portanto, envolver um alto grau de 

“mentalidade internacionalista” (“international mindedness”) e enfoque 

comparativo, o exato oposto do nacionalismo jurídico. 

Claramente, pois, o árbitro não é parcial quando, consciente ou 

inconscientemente, entra em uma arbitragem com sua visão cosmopolita, ainda 

que em casos em que se tenha escolhido de maneira expressa um direito 

nacional.  
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Contudo, deve ser muito cuidadoso quando as partes basearam suas 

argumentações exclusivamente no referido direito para não comprometer o devido 

processo. Um bom árbitro deverá se assegurar que as partes tenham podido 

discutir o alcance e a relevância, em seu caso, dos princípios e usos 

internacionais que pudessem vir a ser aplicáveis, sobretudo, certificando-se de 

que este é o resultado do previsto, expressa ou implicitamente, no contrato. 

Em última análise uma arbitragem só é tão boa quanto o árbitro. O bom árbitro 

será sempre muito cuidadoso ao basear suas conclusões no acordo das partes e 

nos fatos circundantes, aplicando o direito nacional quando relevante, mas 

assegurando que as expectativas legítimas do caso internacional sejam 

consideradas, a partir do prisma cosmopolita que todo bom julgador deveria levar 

em consideração neste tipo de conflito. 


