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INTRODUÇÃO	

 

O	 acesso	 à	 justiça	 constitui-se	 uma	 garantia	 fundamental	 do	 Estado	 de	

Direito,	 tendo	 como	 uma	 de	 suas	 premissas	 basilares	 possibilitar	 que	 os	menos	

favorecidos	economicamente	também	consigam	obter	a	tutela	jurisdicional.		

Em	 Portugal,	 o	 acesso	 ao	 direito	 pelos	 insuficientes	 economicamente	 está	

garantido	no	artigo	20.º,	n.º	1,	da	Constituição	da	República	Portuguesa.		

Do	mesmo	modo,	a	Constituição	da	República	Federativa	do	Brasil	prevê,	em	

seu	 artigo	 5º,	 incisos	 XXXV	 e	 LXXIV,	 o	 acesso	 gratuito	 à	 justiça	 a	 todos	 que	

comprovarem	insuficiência	de	recursos	financeiros.		

Visando	 instrumentalizar	 o	 acesso	 gratuito	 à	 justiça,	 foram	 criadas	 normas	

infraconstitucionais,	tal	como	a	Lei	nº	34/2004	de	29	de	julho,	que	trata	do	apoio	

judiciário,	em	sua	última	versão,	com	a	alteração	introduzida	pela	Lei	nº	47/2007	

de	 28	 de	 agosto,	 e	 a	 lei	 brasileira	 nº	 1.060	 de	 05	 de	 fevereiro	 de	 1950,	 que	

estabelece	o	regramento	para	a	concessão	de	assistência	judiciária	gratuita.	

Referidas	normas	possuem	em	comum,	dentre	outras	coisas,	o	fato	do	Estado	

tomar	para	si	a	responsabilidade	pelo	subsídio	do	 litígio,	de	 forma	parcial	ou	até	

mesmo	integral.		

Ocorre	 que,	 no	 âmbito	 da	 arbitragem,	 a	 função	 jurisdicional,	 aqui	

compreendida	como	“decisão	heterônoma	que	supre	a	autonomia	de	vontade	das	

partes”1,	 não	 é	 atribuição	 do	 Estado,	 mas	 sim	 dos	 árbitros,	 tratando-se	 de	 um	

procedimento	privado.	

Nesse	sentido,	surge	a	problemática	em	relação	à	parte	que,	posteriormente	á	

convenção	 arbitral,	 torna-se	 insuficiente	 economicamente,	 sem	 culpa	 sua,	 não	

conseguindo	suportar	os	custos	da	arbitragem.	

Obviamente,	como	se	trata	de	um	meio	privado	de	resolução	de	conflitos,	não	

há	 assunção,	 pelo	 Estado,	 do	 ônus	 de	 financiar	 o	 litígio,	 o	 que	 inviabiliza	 a	

concessão	de	apoio	judiciário	ou	assistência	judiciária	gratuita.	

 
1	SILVA,	Paula	Costa	e.	definição	feita	em	aula	da	turma	B	de	Processo	Civil	I	do	Curso	de	Mestrado	
em	Direito	e	Ciências	 Jurídicas	da	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	de	Lisboa,	ministrada	no	
dia	21	de	outubro	de	2016.	
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Por	conta	disso,	foram	proferidos	acórdãos	pelo	Supremo	Tribunal	de	Justiça	

de	 Portugal2,	 que	 relativizaram	 a	 vinculatividade	 da	 aplicação	 da	 convenção	

arbitral,	 sob	 o	 fundamento	 do	 direito	 de	 acesso	 à	 justiça	 e	 da	 impossibilidade	

superveniente	de	uma	das	partes,	sem	culpa,	em	custear	os	valores	da	arbitragem,	

aplicando	o	disposto	no	artigo	790,	I,	do	Código	de	Processo	Civil.	

Contudo,	 além	 de	 haver	 clara	 restrição	 na	 lei	 de	 apoio	 judiciário	 para	 a	

concessão	do	benefício	em	favor	das	pessoas	coletivas,	muitas	vezes	a	parte	com	

insuficiência	de	recursos	financeiros	não	possui	interesse	em	levar	o	litígio	para	o	

âmbito	dos	tribunais	estaduais,	sabidamente	mais	morosos.		

Nesse	cenário	é	que	surge	o	financiamento	de	litígios	por	terceiros,	ou	third	

party	 funding,	 como	 uma	 alternativa	 para	 que	 a	 parte	 hipossuficiente,	 que	 não	

possa	ou	não	queira	recorrer	ao	apoio	judiciário	ou	assistência	judiciária	gratuita,	

arque	com	os	custos	da	arbitragem	e	possa	ver	sua	pretenção	apreciada	pelo	juízo	

arbitral,	aqui	compreendido	tanto	o	árbitro	singular	quanto	o	tribunal	arbitral.	

No	 third	 party	 funding,	 de	 maneira	 introdutória,	 um	 terceiro	 financia	 os	

custos	 da	 arbitragem	 para	 uma	 das	 partes,	 beneficiando-se,	 ao	 final,	 por	 um	

percentual	do	valor	obtido	no	litígio.		

Caso	 não	 haja	 valor	 a	 ser	 recebido	 pela	 parte	 financiada,	 o	 financiador,	

denominado	funder,	nada	terá	a	receber,	arcando	com	os	prejuízos.		

Trata-se,	 portanto,	 de	 um	 investimento	 de	 risco,	 cuja	 lucratividade	 ficará	

vinculada	a	uma	sentença	arbitral	favorável	à	parte	financiada.		

Logicamente,	 para	 a	 realização	 do	 financiamento,	 são	 realizadas	 diversas	

análises	 jurídicas	 relacionadas	 às	 chances	 de	 êxito	 da	 parte	 financiada	 no	 caso,	

sendo	que	muitas	vezes	os	profissionais	que	a	representarão	são	contratados	pelo	

funder.	

Por	 conta	 desse	 envolvimento	 do	 funder	 no	 caso,	 levantam-se	 diversas	

problemáticas	envolvendo	o	third	party	funding,	como	por	exemplo:	(i)	o	dever	de	

custeio	das	despesas	pelo	funder,	em	caso	da	parte	financiada	não	sair	vencedora;	

 
2 Cf. Processo:	 99A1015,	 relator	 Aragão	 Seia,	 Data	 do	 Acordão:	 18/01/2000,	 Referência	 de	
Publicação:	 BMJ,	 nº	 493,	 ano	 2000,	 pag.	 327,	 disponível	 em	
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/312408c5e5637f97802569f20
059b182?OpenDocument&Highlight=0,99A1015,	 visualizado	 em	11.11.16	 às	 02:21h.;	 e	 Processo:	
1212/14.5T8LSB.L1.S1,	relatora	Ana	Paula	Boularot,	Data	do	Acordão:	26/04/2016,	disponível	em	
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a69692f06a30ad3f80257fa20
0563ab5?OpenDocument&Highlight=0,99A1015,	visualizado	em	11.03.21	às	02:50h.	
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(ii)	 a	 natureza	 da	 participação	 do	 funder	 no	 processo	 arbitral;	 (iii)	 o	 dever	 de	

pagamento	 pela	 parte	 vencida	 do	 percentual	 atribuído	 ao	 funder;	 (iv)	 a	

necessidade	 de	 divulgação	 da	 obtenção	 do	 financiamento	 para	 apuração	 do	

conflito	de	interesses	do	árbitro	com	o	 funder;	e	(v)	o	dever	de	confidencialidade	

das	partes	no	processo	arbitral.												

Para	 este	 trabalho,	 de	modo	 a	 delimitar	 a	 pesquisa,	 analisaremos	 apenas	 a	

problemática	 envolvendo	 o	 third	 party	 funding	 e	 o	 dever	 de	 confidencialidade	

atribuído	às	partes	no	processo	arbitral.	
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I. A	CONFIDENCIALIDADE	NA	ARBITRAGEM	

	

Aliada	 à	 celeridade,	 a	 confidencialidade	 talvez	 seja	 um	 dos	 principais	

atrativos	para	que	as	grandes	companhias	recorram	a	uma	convenção	arbitral,	ao	

invés	de	submeterem	seus	litígios	à	apreciação	da	justiça	comum.		

A	 privacidade	 e	 o	 sigilo	 com	 que	 normalmente	 os	 processos	 arbitrais	 são	

conduzidos	 acabam	 por	 configurar	 grande	 atrativo	 para	 a	 utilização	 deste	meio	

alternativo	 de	 solução	 de	 conflitos,	 pois,	 asseguram	 que	 terceiros	 não	 tenham	

acesso	à	documentação	utilizada	no	processo,	o	que	seria	muito	mais	dificil	de	se	

conseguir	no	âmbito	do	tribunal	estatal,	tendo	em	vista	o	princípio	da	Publicidade.	

Nessa	esteira,	para	Arnoldo	Wald:	

	

“a	 confidencialidade	 é	 outro	 argumento	
importante	 a	 favor	 da	 arbitragem,	 para	
evitar	 o	 conhecimento	 público	 dos	
litígios	existentes,	num	mundo	em	que	a	
imprensa	 econômica	 se	 desenvolveu	 e	
acompanha	 todas	 as	 operações	 das	
empresas”.3	

	

Por	 conta	 da	 confidencialidade,	 todos	 os	 envolvidos	 estão	 impedidos	 de	

divulgarem	 informações	 e	 documentos	 do	 processo	 arbitral.	 Do	 mesmo	 modo,	

terceiros	que	não	tenham	relação	com	a	demanda	não	terão	acesso	aos	autos	e	as	

audiências.	

Nesse	ponto,	é	importante	diferenciar	confidencialidade	com	privacidade,	no	

âmbito	 da	 arbitragem,	 sendo	 que	 a	 primeira	 diz	 respeito	 à	 não	 divulgação	 de	

documentos	e	 informações	obtidas	por	conta	do	processo	arbitral,	 e	a	 segunda	a	

não	disponibilização	dos	atos	e	documentos	do	processo	arbitral	a	terceiros.	

Para	José	Cretella	Neto:	

	

“ao	 passo	 que	 a	 privacidade	 é	 um	
conceito	 que	 impede	 que	 terceiros,	
estranhos	 à	 arbitragem,	 dela	

 
3	WALD,	Arnoldo.	A	crise	e	a	arbitragem	no	direito	societário	e	bancário.	Revista	de	Arbitragem	e	
Mediação..	vol.	20.	São	Paulo.	Revista	dos	Tribunais.	2009.	pp.	12-13.		
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participem,	 a	 confidencialidade	 impõe	
obrigações	às	partes	e	aos	árbitros”.4	

	

No	mesmo	sentido,	José	Emilio	Nunes	Pinto	esclarece	que:	

	

“o	 conceito	 de	 confidencialidade	 como	
sendo	 a	 obrigação	 imposta	 às	 partes	 e	
aos	 árbitros	 e,	 em	 alguns	 casos,	
mencionados	 em	 regulamentos	 de	
instituições	 arbitrais,	 a	 terceiros	 que	
participem,	de	alguma	maneira,	direta	ou	
indiretamente,	 de	 procedimentos	
arbitrais,	 de	 não	 divulgar	 ou	 publicar	
quaisquer	 dados,	 informações	 e	
quasiquer	 outros	 detalhes	 que	 tenham	
tomado	conhecimento	no	curso	daqueles.	
A	 privacidade,	 no	 entanto,	 refere-se	 à	
condução	 do	 próprio	 procedimento	
arbitral	 à	 realização	 de	 seus	 atos.	 Em	
razão	 da	 privacidade	 conferida	 ao	
procedimento	 arbitral,	 dele	 somente	
poderão	 participar	 as	 partes,	 seus	
procuradores,	 os	 árbitros	 e	 aqueles	que,	
por	deliberação	das	partes	e	do	 tribunal	
arbitral,	 venham	 a	 ser	 chamados	 para	
dele	 participar.	 Em	 suma,	 a	 privacidade	
impede	 que	 estranhos	 ao	 procedimento	
dele	participem	ou	assistam	a	quaisquer	
sessões	 do	 tribunal	 arbitral,	
diferentemente	 do	 que	 ocorre	 no	
processo	 judicial	 que	 é,	 por	 natureza	 e	
salvo	exceções,	público”.5		

	

Mesmo	quando	não	esteja	expresso	em	 lei,	 a	 confidencialidade	do	processo	

arbitral	também	deve	atingir	o	terceiro	que	participar	como	testemunha,	perito	ou	

de	alguma	outra	forma,	pois	ela	vincula	a	todos.	

Acerca	da	questão,	para	José	Antonio	Fichtner,	Sergio	Nelson	Mannheimer	e	

André	Luís	Monteiro:	

“O	 conceito	 de	 confidencialidade,	 por	
outro	 lado,	 diz	 respeito	 aos	 sujeitos	 da	

 
4	 NETO,	 J.	 Cretella.	 Quão	 sigilosa	 é	 a	 arbitragem?	 Revista	 de	 Arbitragem	 e	Mediação.	 vol.	 7.	 São	
Paulo.	Revista	dos	Tribunais.	2010.	p.	65.	
5	PINTO,	José	Emilio	Nunes.	A	confidencialidade	na	arbitragem.	Revista	de	Arbitragem	e	Mediação.	
vol.	6.	São	Paulo.	Revista	dos	Tribunais.	2005.	pp.29-30 
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arbitragem	 (partes,	 árbitros,	 instituição	
arbitral,	peritos,	testemunhas),	impondo-
lhes	o	dever	de	guardar	sigilo	em	relação	
à	 existência	 da	 arbitragem,	 às	
informações	 obtidas,	 aos	 documentos	
apresentados,	às	provas	produzidas	e	às	
decisões	 proferidas.	 Trata-se	 de	 um	
dever	 imposto,	 por	 via	 legal	 ou	
convencional,	aos	sujeitos	da	arbitragem,	
que	se	veem	limitados	em	seu	direito	de	
usufruir	 das	 informações	 obtidas	 por	
estar	participando	da	arbitragem.	Trata-
se	de	uma	restrição	de	direitos,	de	 fonte	
legal	 ou	 convencional,	 reciprocamente	
considerada	 entre	 os	 sujeitos	 do	
processo	arbitral”.6	

	

Contudo,	 há	 que	 se	 ponderar	 se	 a	 arbitragem,	 por	 si	 só,	 já	 teria	 a	

confidencialidade	 como	 premissa	 implícita,	 ou	 se	 somente	 deve	 ser	 aplicada	

quando	expressamente	prevista	em	lei,	na	convenção	arbitral	ou	nos	regulamentos	

dos	tribunais	arbitrais.	

	

I.I.		 A	confidencialidade	como	dever	implícito	da	arbitragem	

					

Tratando-se	de	um	instituto	privado,	oriundo	da	autonomia	de	vontade	das	

partes	envolvidas,	 é	muito	 comum	que	a	 confidencialidade	esteja	expressamente	

prevista	 na	 convenção	 arbitral,	 não	 demandando	 quaisquer	 questionamentos	

sobre	a	sua	existência.	

Do	mesmo	modo,	muitos	países	já	positivaram	o	dever	de	confidencialidade	

na	 arbitragem,	 por	 meio	 de	 legislação	 específica,	 podendo	 ser	 utilizada	 como	

exemplo	 a	 Lei	 da	Arbitragem	Voluntária,	 em	Portugal	 (Lei	 nº	 63/2011	de	 14	de	

dezembro),	 que,	 em	 seu	 artigo	 30.º,	 n.º	 5,	 positiva	 o	 dever	 de	 sigilo	 das	 partes,	

arbitros	e	entidades	que	promovam	com	caráter	institucionalizado,	a	realização	de	

arbitragens	voluntárias,	acerca	de	todas	as	informações	e	documentos	que	tomem	

conhecimento	 em	 virtude	 do	 processo	 arbitral,	 com	 exceção	 dos	 documentos	

 
6 FICHTNER,	 José	 Antonio/	 MANNHEIMER,	 Sergio	 Nelson/MONTEIRO,	 André	 Luís,	 A	
Confidencialidade	 na	 Arbitragem:	 Regra	 Geral	 e	 Exceções.	Revista de Direito Privado. vol. 49. São 
Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p.230.	 
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necessários	para	defesa	dos	seus	 interesses	e	da	obrigação	 legal	de	apresentação	

de	informações	às	autoridades	competentes.	

	

“Artigo	 30.º	 -	 Princípios	 e	 regras	 do	
processo	arbitral	 	
(...)	
5	-	Os	árbitros,	as	partes	e,	se	for	o	caso,	
as	 entidades	 que	 promovam,	 com	
carácter	 institucionalizado,	 a	 realização	
de	 arbitragens	 voluntárias,	 têm	 o	 dever	
de	 guardar	 sigilo	 sobre	 todas	 as	
informações	 que	 obtenham	 e	
documentos	 de	 que	 tomem	
conhecimento	 através	 do	 processo	
arbitral,	 sem	 prejuízo	 do	 direito	 de	 as	
partes	 tornarem	 públicos	 os	 actos	
processuais	 necessários	 à	 defesa	 dos	
seus	direitos	e	do	dever	de	comunicação	
ou	 revelação	 de	 actos	 do	 processo	 às	
autoridades	 competentes,	 que	 seja	
imposto	por	lei”.	

						

A	 problemática	 surge,	 porém,	 quando	 não	 há	 na	 convenção	 arbitral,	 nem	

tampouco	 na	 legislação	 específica	 ou	 ainda	 no	 regulamento	 da	 câmara	 de	

arbitragem,	qualquer	disposição	acerca	da	confidencialidade	do	processo	arbitral,	

sendo,	 nesses	 casos,	 necessário	 apurar	 se	 o	 dever	 de	 confidencialidade	 estaria	

implícito	na	arbitragem.		

Acerca	da	questão,	para	Luiz	Olavo	Baptista:	

	

“Ao	 contrário	 da	 crença	 popular,	 a	
confidencialidade	 não	 é	 uma	 qualidade	
essencial	 da	 arbitragem	 –	 ela	 ocorre	
apenas	quando	uma	lei,	um	regulamento	
arbitral	 escolhido	 pelas	 partes	 ou	 um	
acordo	expresso	das	mesmas	a	impõe”.7	

	

Assim,	 para	 o	 referido	 jurista,	 a	 confidencialidade	 não	 estaria	 implícita	 na	

arbitragem,	fazendo-se	necessária	sua	exteriorização,	quer	em	decorrência	de	lei,	

regulamento	ou	ainda	pela	autonomia	de	vontade	das	partes.	

 
7 BAPTISTA,	 Luiz	Olavo.	 Confidencialidade	 na	 arbitragem.	V	 Congresso	 do	 Centro	 de	Arbitragem	
Comercial:	Intervenções.	Lisboa:	Almedina,	2012.	p.	197. 
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Mencionada	questão	está	 longe	de	ser	consenso,	havendo	diversas	decisões	

conflitantes	sobre	o	tema,	variando	de	acordo	com	a	jurisdição.		

Como	 exemplo,	 no	 Reino	 Unido,	 há	 diversos	 precedentes	 reconhecendo	 a	

obrigação	 implícita	 da	 confidencialidade	 na	 arbitragem,	 como	 no	 caso	 Dolling-

Baker	 vs.	Merrett,	 julgado	 pela	Court	 of	 Appeal,	 em	março	 de	 1990,	 onde	 restou	

consignado	que:	

	

“As	 between	 parties	 to	 an	 arbitration,	
although	the	proceedings	are	consensual	
and	 may	 thus	 be	 regarded	 as	 wholly	
voluntary,	 their	 very	nature	 is	 such	 that	
there	 must,	 in	 my	 judgment,	 be	 some	
implied	obligation	on	both	parties	not	to	
disclose	or	use	for	any	other	purpose	any	
documents	prepared	for	and	used	 in	the	
arbitration,	 or	 disclosed	 or	 produced	 in	
the	 course	 of	 the	 arbitration,	 or	
transcripts	 or	 notes	 of	 the	 evidence	 in	
the	arbitration	or	the	award,	and	indeed	
not	 to	 disclose	 in	 any	 other	 way	 what	
evidence	had	been	given	by	any	witness	
in	 the	arbitration,	 save	with	 the	consent	
of	 the	 other	 party,	 or	 pursuant	 to	 an	
order	 or	 leave	 of	 the	 court.	 That	
qualification	 is	 necessary,	 just	 as	 it	 is	 in	
the	 case	 of	 the	 implied	 obligation	 of	
secrecy	between	banker	and	customer”.8					

	

Na	mesma	 linha,	 tornou-se	 famoso	o	 caso	Aïta	 vs.	Ojjeh9,	 julgado	pela	Cour	

d’appel	 de	 Paris,	 em	 18	 de	 fevereiro	 de	 1986,	 onde,	 ao	 apreciar	 uma	 ação	

anulatória	 de	 sentença	 arbitral	 que	 havia	 sido	 proferida	 em	 Londres,	 a	 Corte	

parisiense	aplicou	uma	multa	à	autora,	em	razão	da	quebra	da	confidencialidade	

da	arbitragem	por	conta	da	exposição	do	caso.	

 
8	 Dolling-Baker	 v.	 Merrett	 and	 another,	 COURT	 OF	 APPEAL.	 Disponível	 em	
http://www.uniset.ca/lloydata/css/19901WLR1205.html,	 acesso	 em	 15	 de	 março	 de	 2021	 às	
12:25h.	
9	Cour	d’appel	de	Paris,	18	February	1986,	Aïta	v.	Ojjeh,	Revue	de	l’Arbitrage,	vol.	1986.	Issue	4,	pp.	
583	–	584.	
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Talvez	 o	 caso	 mais	 comentado	 em	 relação	 a	 confidencialidade	 se	 trata	 da	

disputa	envolvendo	Esso	Australia	Resources	Ltd.	and	Others	vs.	The	Honourable	

Sidney	James	Plowman	and	Others,	decidida	pela	High	Court	of	Austrália10.	

O	 caso,	 em	 apertada	 síntese,	 tratou-se	 de	 disputa	 oriunda	 do	 aumento	 do	

preço	 do	 gás	 natural	 por	 parte	 da	 Esso	 Australia	 Resources	 Ltd.,	 por	 conta	 da	

instituição	de	um	novo	tributo.	

Na	fase	pré	arbitragem,	a	Esso	Australia	Resources	Ltd.	não	forneceu	às	suas	

clientes	informações	financeiras	relacionadas	com	o	contrato,	as	quais	haviam	sido	

solicitadas	 pelo	Ministro	 de	 Energia	 e	 Recursos	Minerais	 do	 Estado	 de	 Victoria,	

que,	por	conta	da	negativa,	ajuizou	ação	judicial,	solicitando	fosse	declarado	que	as	

informações	não	eram	confidenciais.	

Em	 primeira	 instância,	 restou	 decidido	 que	 fossem	 fornecidas	 as	

informações,	 tendo	 em	 vista	 sua	 relevância	 comercial	 e	 a	 ausência	 de	 sigilo,	

decisão	está	mantida	em	sede	de	apelação.		

Interposto	 recurso	 à	 instância	 extraordinária,	 a	 Suprema	Corte	 australiana,	

em	 decisão	 não	 unânime,	 entendeu	 pela	 inexistência	 de	 um	 dever	 implícito	 de	

confidencialidade	na	arbitragem,	relativizando-a	em	diversas	situações,	tais	como:	

(i)	 a	 inexistência	 do	 dever	 de	 confidencialidade	 por	 parte	 das	 testemunhas	 do	

processo	 arbitral;	 (ii)	 a	 possibilidade	 de	 publicidade	 do	 laudo	 arbitral;	 e	 (iii)	 o	

direito	 de	 divulgação	 das	 informações	 do	 processo	 arbitral	 aos	 acionistas	 da	

companhia.	

Esmiuçando	a	questão,	confira-se	abaixo	trecho	do	julgamento	proferido	pela	

High	 Court	 of	 Austrália,	 onde	 fica	 claro	 o	 entendimento	 pela	 impossibilidade	 da	

confidencialidade	absoluta:	

	

“In	 an	 arbitration	 agreement	 under	
which	 one	 party	 is	 bound	 to	 produce	
documents	or	disclose	information	to	the	
other	 for	the	purposes	of	 the	arbitration	
and	 in	 which	 no	 other	 provision	 for	
confidentiality	is	made,	a	term	should	be	
implied	that	the	other	party	will	keep	the	
documents	 produced	 and	 the	

 
10	Esso	Australia	Resources	Ltd	And	Others	v	The	Honourable	Sidney	James		Plowman	and	Others	
(1995),	128,	ALR	391,	7	April	1995,	Mason	Cj,	Brennan,	Dawson,	Toohey	and	Mchugh	JJ.	Disponível	
em	https://jade.io/article/6788,	acesso	em	15	de	março	de	2021	às	14:30h		
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information	disclosed	confidential	except	
(a)	 where	 disclosure	 of	 the	 otherwise	
confidential	 material	 is	 under	
compulsion	 of	 law;	 (b)	where	 there	 is	 a	
duty,	albeit	not	a	legal	duty,	to	the	public	
to	 disclose;	 (c)	 where	 disclosure	 of	 the	
material	 is	 fairly	 required	 for	 the	
protection	 of	 the	 party's	 legitimate	
interests;	 and	 (d)	 where	 disclosure	 is	
made	 with	 the	 express	 or	 implied	
consent	 of	 the	 party	 producing	 the	
material”.		
	

Diferentemente	 da	 resolução	 do	 caso	 Dolling-Baker	 Vs.	 Merrett,	 restou	

decidido	pela	Suprema	Corte	australiana	que	não	havia	confidencialidade	absoluta	

e	 que	 as	 informações	 seriam	 essencias	 para	 garantia	 do	 direito	 público,	 eis	 que	

haviam	empresas	contriladas	majoritariamente	pelo	estado.	

Assim,	afigura-se	evidentemente	controversa	a	questão	da	confidencialidade	

estar	 ou	 não	 implícita	 na	 arbitragem,	 variando	 de	 acordo	 com	 cada	 órgão	

jurisdicional.		

De	 toda	 forma,	 ainda	 que	 se	 entenda	 que	 a	 confidencialidade	 não	 estaria	

implícita	 na	 arbitragem,	 deve-se	 sempre	 ter	 em	 mente	 que	 a	 própria	 boa-fé	 já	

constitui	 elemento	 válido	 e	 eficaz	 para	 vedar	 a	 divulgação	 de	 informações	

confidenciais	ou	que	sabidamente	possam	prejudicar	a	outra	parte.	
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II. THIRD	PARTY	FUNDING	

	

Uma	 vez	 analisada	 a	 questão	 da	 confidencialidade	 na	 arbitragem,	 cumpre	

agora	 discorrermos	 acerca	 do	 third	 party	 funding,	 de	 modo	 a	 afunilarmos	 um	

pouco	mais	o	objeto	deste	trabalho.		

Dificil	é	o	conceito	exato	de	third	party	 funding,	podendo-se	dizer,	de	forma	

simplória,	apenas	para	fins	de	entendimento	do	termo,	que	é	um	financiamento	de	

litígios	por	terceiros,	que,	em	contrapartida,	receberão	uma	parcela	substancial	do	

benefício	obtido	pela	parte	financiada	na	ação.		

Para	Thais	Cristina	Gadotti,	o	third	party	funding	pode	ser	definido	como	“um	

suporte	financeiro,	total	ou	parcial,	que	terceiro	alheio	à	disputa	presta	a	uma	das	

partes,	visando	receber	uma	fração	do	valor	estipulado	no	prêmio	arbitral”.11			

No	 mesmo	 sentido,	 Lawrence S. Schaner e Thomas G. Appleman definem o	

third	party	funding	da	seguinte	forma:	

	

“Third-party litigation funding” is funding, 
by an outside party, of all or parts of a 
plaintiff's litigation costs in exchange for an 
agreed share of any recovered proceeds. In 
other words, the funder extends a non-
recourse loan to the plaintiff. If the claim is 
successful, either in litigation or settlement, 
the funder receives a portion or percentage 
of the recovery. The funder's share may be 
calculated from several factors: (1) the sum 
of money involved; (2) the length of time 
until recovery; (3) the expected value of the 
plaintiff's claim; and (4) whether the claim 
settles, proceeds to trial, or is appealed. If 
the claim is not successful, the funder does 
not recoup the litigation costs, which are 
the principal of its loan. In essence, third-
party litigation funding extends 
contingency fees to non-lawyers.”12  

	

 
11	 GADOTTI,	 Thais	 Cristina.	 Vantagens	 e	 Desvantagens	 do	 Financiamento	 da	 Arbitragem	 por	
Terceiros.	vol.	981.	São	Paulo.	Revista	dos	Tribunais.	2017.	p.42.	
12	SCHANER,	Lawrence	S./Appleman,	Thomas	G.	Third-Party	litigation	funding	in	the	United	States.	
Revista	de	Arbitragem	e	Mediação.	vol.	32.	São	Paulo.	Revista	dos	Tribunais.	2012.	p.175. 
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Trata-se,	pois,	de	um	investimento	de	risco,	cujo	objetivo	da	parte	financiada	

é	 conseguir	 buscar	 uma	 tutela	 jurisdicional,	 a	 qual,	 por	 razões	 financeiras,	 não	

conseguiria	sem	ajuda	dos	funders,	tendo	em	vista	a	necessidade	de	pagamento	das	

custas,	tanto	na	justiça	comum	quanto	na	arbitragem.	

Neste	ponto,	cabe	ressaltar	que,	embora	o	escopo	deste	trabalho	seja	analisar	

sua	utilização	no	processo	arbitral,	o	third	party	funding	também	é	utilizado	para	o	

ajuizamento	de	ações	perante	os	tribunais	estatais.	

Outro	ponto	que	merece	inicial	destaque	é	o	fato	de	não	configurar	condição	

sine	qua	non	para	a	busca	pelo	financiamento	do	litígio	a	insuficiência	de	recursos,	

podendo	apenas	tratar-se	de	uma	estratégia	comercial	de	minimização	de	perdas	e	

mitigação	dos	riscos.	

Acerca	da	questão,	Napoleão	Casado	Filho	aduz	que:	

	

“Por	 fim,	 em	 termos	 econômicos,	 boa	
parte	 das	 empresas	 que	 vão	 iniciar	 um	
procedimento	 é	 avessa	 a	 risco.	 Com	
efeito,	em	geral,	iniciar	um	procedimento	
arbitral	 não	 faz	 parte	 dos	 negócios	 de	
nenhuma	 empresa.	 É,	 na	 verdade,	 uma	
consequência	 indesejada	 de	 um	 negócio	
malsucedido.	 Ao	 decidir	 iniciar	 o	
procedimento,	 a	 parte	 que	 já	 sofreu	 um	
prejuízo	precisa	ainda	 fazer	uma	análise	
de	risco	sobre	o	procedimento	arbitral	a	
ser	 instaurado.	 Além	 disso,	 o	 risco	 ou	 a	
alia	 judicial	 recai	 tão	 somente	 sobre	 a	
parte	 mais	 prejudicada,	 aquela	 que	
acredita	 ter	 sido	 enganada	 em	 um	
determinado	negócio	e	que	terá	ainda	de	
enfrentar	os	 riscos	de	um	procedimento	
arbitral	 que	 tanto	 pode	 reparar	 o	
prejuízo	 sofrido	 como	 terminar	 por	
aumentá-lo	 em	 caso	 de	 insucesso.	 (...)	
Logo,	 ao	 recorrer	 ao	 terceiro	 que	
financiará	 os	 custos	 da	 empreitada	
judicial,	 temos	 uma	 clara	 mitigação	 de	
riscos.	 As	 empresas	 que	 realizam	
Financiamento	 de	 Contenciosos	 e	
Arbitragens	 em	 geral	 repartem	 tais	
riscos	entre	seus	vários	acionistas,	o	que	
de	certa	forma	cria	uma	mutualidade	dos	
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riscos	 financeiros	 envolvidos	 na	
questão”.13			

	
Como	não	poderia	deixar	de	 ser,	 o	objetivo	principal	dos	 funders	 é	 o	 lucro,	

que	 apenas	 virá	 em	 caso	 de	 êxito	 da	 ação	 pela	 parte	 que	 está	 sendo	 financiada,	

tratando-se	de	um	investimento	de	alto	risco.	

Logicamente,	antes	de	efetuar	o	investimento,	os	funders	procedem	com	uma	

due	diligence,	por	meio	de	profissionais	especializados,	somente	aceitando	investir	

caso	sejam	vislumbradas	chances	de	êxito,	sendo	que,	quanto	maior	a	dificuldade,	

maior	o	percentual	a	ser	recebido.		

A	 atividade	 denominada	 “litigation	 finance”	 está	 em	 plena	 expansão,	

possindo	diversas	vertentes	e	formas,	embora	seja	dificil	contabilizar	a	quantidade	

de	investidores	nesse	setor,	tendo	em	vista	a	escassez	de	regulamentação.		

Para	Duarte	Gorjão	Henriques14,	definir	o	que	seria	o	third	party	funding	do	

ponto	 de	 vista	 econômico	 é	 algo	 muito	 dificil,	 tendo	 em	 vista	 a	 diversidade	 de	

formas	 com	 que	 o	 financiamento	 pode	 ser	 estruturado,	 passando	 desde	 “equity	

instruments”,	“debt	instruments”	até	mesmo	a	transmissão	total	do	direito	de	ação.	

O	mencionado	 jurista	 também	ressalta	que	podem	haver	variantes	no	nível	

de	participação	dos	financiadores,	desde	passiva,	onde	apenas	o	valor	é	entregue	e	

não	há	auxilio	na	definição	de	estratégias,	até	mesmo	na	ativa,	onde	a	definição	de	

estratégia	e	até	mesmo	a	contratação	de	advogados	é	feita	pelos	funders.	

Sobre	 a	 dificuldade	 de	 definição	 do	 third	 party	 funding,	 Duarte	 Gorjão	

Henriques	afirma	estar	relacionada	com	a	ausência	de	regulamentação,	que	parte	

do	interesse	dos	próprios	funders.	

Para	ele:	

	

“Pelo	 lado	 dos	 investidores,	 as	
reticências	 em	 providenciar	 uma	
definição	estão	ligadas	à	sua	resistência	à	
regulamentação	 que	 se	 avizinha.	 Com	

 
13	Filho,	Napoleão	Casado.	Arbitragem	comercial	internacional	e	acesso	à	justiça:	o	novo	paradigma	
do	Third	Party	Funding.	2015.	231	f.	Tese	(Doutorado	em	Direito)	-	Pontifícia	Universidade	Católica	
de	São	Paulo,	São	Paulo,	2015.	disponível	em	https://tede2.pucsp.br/handle/handle/6676,	acesso	
dia	15/03/2021	às	15:35h.		
14	HENRIQUES,	Duarte	Gorjão.	“Third	Party	Funding”	ou	o	Financiamento	de	Litígios	por	terceiros	
em	Portugal.	Revista	da	Ordem	dos	Advogados	de	Portugal.	Lisboa,	ano	75,	n.	3-4,	 jul-dez	2015,p.	
591.	
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efeito,	 pelo	 que	 se	 consegue	 apurar	 à	
data	 de	 hoje,	 não	 indique	 nenhum	
“funder”	 que	 indique	 uma	 definição	 do	
que	 seja	 sua	 actividade,	 ainda	 que	
meramente	para	efeitos	de	estudo.	Estas	
reticências	 são	 compreensíveis	 em	
atenção	aos	interesses	que	estão	em	jogo	
e,	 sobretudo,	 à	 sua	 aplicação	 distorcida	
que	 por	 vezes	 tem	 sido	 realizada.	 (...)	
Parece-me	 existir	 alguma	 correlação	
entre	 a	 necessidade	 de	 definir	 e	 a	
oportunidade	de	regular.	Com	efeito,	são	
cada	vez	mais	(e	com	mais	intesidade)	as	
vozes	que	se	levantam	contra	a	ausência	
de	 regulamentação	 desta	 actividade,	
tendo	a	mesma	sido	já	apelidada	de	uma	
zona	de	“no	man’s	land”.	Com	mais	razão	
do	 que	 sem	 ela,	 não	 subsistem	 dúvidas	
que	 a	 intervenção	 dos	 “third	 party	
funders”	 na	 cena	 da	 resolução	 dos	
litígios,	 mais	 precisamente	 em	
arbitragens	 internacional	 e	 de	
investimentos,	 suiscita	 inquietações	 e	
exclamações.”15		

							

A	questão	que	se	coloca	agora	é	saber	a	razão	da	resistência	dos	funders		em	

definir	 e	 regulamentar	 essa	 forma	 de	 investimento,	 a	 qual,	 pode	 pressupor-se,	

esteja	 intimamente	 ligada	 a	 alta	 lucratividade	 que	 um	 investimento	 sem	

fiscalização	pode	oferecer.	

Ademais,	 deve-se	 sempre	 ter	 em	 mente	 que	 na	 sociedade	 moderna,	

altamente	 capitalista,	 quem	 tem	 o	 dinheiro	 e	 o	 risco,	 é	 quem	 dita	 as	 regras	 do	

negócio.		

Logo,	 ao	 financiar	 o	 litígio,	 o	 funder	 passa	 a	 ser,	 ainda	 que	 indiretamente,	

parte	 interessada	 no	 processo,	 sendo	 evidente	 que	 será	 ele	 quem	 definirá	 às	

estratégias	do	caso	e	ainda	interferirá	nas	decisões	importantes	a	serem	tomadas.	

Sobre	 este	 tema,	 Lawrence S. Schaner e Thomas G. Appleman, discorrendo 

acerca da posição adotada pelos críticos ao third	party	funding,	afirmam	que:	

	

 
15	HENRIQUES,	Duarte	Gorjão.	“Third	Party	Funding”	ou	o	Financiamento	de	Litígios	por	terceiros	
em	Portugal.	Revista	da	Ordem	dos	Advogados	de	Portugal.	Lisboa,	ano	75,	n.	3-4,	 jul-dez	2015,p.	
593-594.	



 

25 

 

“Critics	 attack	 third-party	 funding	 on	 a	
variety	 of	 grounds,	 including	 that	 it	
increases	 frivolous	 lawsuits,	 is	
unnecessary,	 and	 creates	 conflicts	 of	
interest	 and	 otherwise	 imperils	 the	
relationship	 between	 attorneys	 and	
clients.	 The	 assertion	 that	 funding	 will	
spawn	 meritless	 litigation	 stems	 from	
the	 belief	 that	 funders	 base	 their	
investment	 decisions	 on	 considerations	
that	go	beyond	the	merits	of	a	claim	and	
instead	focus	on	the	present	value	of	the	
expected	 return.69	 In	 other	words,	 they	
look	to	not	only	the	likelihood	of	success	
but	 also	 to	 factors	 such	 as	 time	 and	 the	
size	 of	 the	 potential	 recovery.70	 In	 this	
equation,	 a	 claim	 with	 a	 low	 chance	 of	
success	 but	 a	 potentially	 large	 return	
over	 a	 short	 period	 of	 time	may	 still	 be	
attractive.71	Funders	may	also	be	able	to	
tap	 other	 investors	 to	 finance	 litigation,	
securitize	 litigation	 costs,	 and	 sell	
derivative	interests	in	lawsuits	to	spread	
the	 risk	 of	 a	 frivolous	 lawsuit	 among	
numerous	 investors.72Detractors	 also	
question	the	need	for	third	party	funding	
in	a	nation	where	there	is	a	long	tradition	
of	 contingency	 fee	 litigation.	 Why	
introduce	something	new	–	and	possibly	
harmful	–	where	 there	appears	 to	be	no	
shortage	 of	 lawyers	 ready,	 willing	 and	
able	 to	 take	 on	 cases	 in	 exchange	 for	 a	
percentage	 of	 any	 recovery?	 Moreover,	
as	 noted	 above,	 the	 cases	 funders	 have	
focused	 on	 are	 among	 the	 largest	 in	 the	
system.	 Thus,	 critics	 assert,	 it	 is	 not	 as	
though	 funders	 are	 helping	 “the	 little	
guy”.73As	 for	added	dangers,	opponents	
argue	 that	 third-party	 funding	 creates	
the	potential	for	conflicts	of	interest	that	
may	 damage	 the	 attorney-client	
relationship.	 Given	 the	 large	 size	 of	 the	
investments,	 they	 question	 whether	
funders	can	resist	the	temptation	to	seek	
to	 influence	 decision-making	 relating	 to	
the	 handling	 of	 cases.	 In	 such	
circumstances,	 it	 is	 argued,	 there	 is	 no	
assurance	 that	 the	 interest	 of	 funders	
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and	 the	 interests	 of	 clients	 will	
necessarily	be	aligned”.16	

	

Napoleão	 Casado	 Filho17	 busca	 rebater	 a	 tese	 de	 interferência	 direta	 dos	

funders	na	estratégia	dos	litígios,	por	meio	de	uma	pesquisa	desenvolvida	por	Maxi	

Scherer	e	Aren	Goldsmith18,	a	qual	afirmam	que	há	um	consenso	entre	os	funders	

para	apenas	monitorar	os	advogados,	sem,	contudo,	 interferirem	de	 forma	direta	

nas	estratégias	do	caso.				

Outro	ponto	necessário	a	ser	analisado	é	a	possibilidade	de	cessão	do	crédito	

adquirido	 em	 razão	 do	 financiamento,	 gerando	 uma	 mercantilização	 da	 justiça,	

tornando	o	litígio	apenas	mais	um	ativo	a	ser	negociado.			

Nessa	 linha,	 Duarte	 Gorjão	 Henriques,	 acerca	 dos	 modelos	 de	 third	 party	

funding,	explica	que:	

	

“A	 maioria	 dos	 “funders”	 tem	 um	
patamar	 mínimo	 de	 investimento.	 Na	
medida	 em	 que	 estão	 associados	 a	 uma	
operação	que	envolve	risco,	contemplam	
apenas	 pedidos	 indemnizatórios	
mínimos	 (	 o	 mais	 comum	 é	 de	 USD	 10	
milhões)	 para	 uma	 prejeção	 de	
investimentoque	pode	ascender	a	USD	2	
milhões,	aplicando	depois	um	factor	“3X”	
de	 participação	 nos	 resultados	 (isto	 é,	
esperam	 receber	 três	 dólares	 por	 cada	
um	 que	 investirem).	 Este	 modelo	 de	
resultados	 em	 função	 da	 fase	 em	 que	 o	
direito	exercido	na	ação	é	recuperado	e	o	

 
16	SCHANER,	Lawrence	S./Appleman,	Thomas	G.	Third-Party	litigation	funding	in	the	United	States.	
Revista	de	Arbitragem	e	Mediação.	vol.	32.	São	Paulo.	Revista	dos	Tribunais.	2012.	p.183	
17	Filho,	Napoleão	Casado.	Arbitragem	comercial	internacional	e	acesso	à	justiça:	o	novo	paradigma	
do	Third	Party	Funding.	2015.	231	f.	Tese	(Doutorado	em	Direito)	-	Pontifícia	Universidade	Católica	
de	São	Paulo,	São	Paulo,	2015.	disponível	em	https://tede2.pucsp.br/handle/handle/6676,	acesso	
dia	15/03/2021	às	15:35h.	p.	104.		
18	 SCHERER,	 Maxi;	 GOLDSCHIMDT,	 Aren.	 Third	 Party	 Funding	 in	 International	 Arbitration	 in	
Europe.	Part.	 1.	 Funders’perspectives.	RDAI/IBLJ	Roundtable	201.	p.10.	 -	There	was	a	 consensus	
among	third	party	funders	that	they	would	monitor	the	legal	team	but	not	directly	instruct	them.	
For	 all	 funders,	 this	 monitoring	 is	 performed	 on	 a	 monthly	 basis	 and	 requires,	 at	 a	 minimum,	
reviewing	the	invoices	 issued	by	counsel.	One	funder	explained	that	 it	would	always	make	use	of	
monthly	monitoring	clauses	in	the	funding	agreement.2	
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tempo	 que	 demora	 a	 ocorrer	 tal	
evento”.19	

		

Ou	seja,	trata-se	da	aquisição	de	um	crédito	alto,	o	qual	poderá	ser	utilizado	

pelo	 funder,	que	é	do	ramo	de	 investimentos,	 	 como	uma	verdadeira	quota,	a	ser	

comercializada	via	cessão	de	crédito.			

	Lembre-se	que,	assim	como	qualquer	investimento	de	risco,	o	crédito	poderá	

valorizar	 e	 desvalorizar,	 de	 acordo	 com	 a	 direcionamento	 da	 ação	 arbitral,	 não	

sendo	vantajoso	para	um	investidor	aguardar	o	resultado	da	ação.	

E	 não	 se	 sustenta	 a	 solução	 trazida	 por	Duarte	Gorjão	Henriques20,	 de	 que	

bastaria	 a	 inclusão	 de	 uma	 cláusula	 de	 impedimento	 da	 cessão	 de	 crédito,	 pois,	

para	a	transferência	do	crédito,	seria	necessário	apenas	que,	sendo	pessoa	jurídica,	

o	 funder,	 transferisse	 parte	 de	 suas	 quotas	 sociais,	 assim	 o	 crédito	 seria	

indiretamente	transferido	para	terceiro.	

Deste	 modo,	 não	 violaria-se	 o	 acordo	 feito,	 eis	 que	 os	 créditos	

permaneceriam	em	nome	do	funder,	que	teria	novos	sócios.						

Por	 fim,	 cabe	 ressaltar	 que	 é	 comum	 que	 fundos	 de	 investimentos	 sejam	

controlados	por	outros	fundos,	que	por	sua	vez	tenham	diversos	acionistas,	tanto	

pessoas	físicas	quanto	jurídicas.		

Assim,	 a	 consequência	 disso	 é	 uma	 verdadeira	 “bola	 de	 neve”,	 tornando-se	

inviável,	ou	muito	dificil,	saber	quem	de	fato	é	o	investidor,	de	modo	a	apurar,	por	

exemplo,	eventual	conflito	de	interesses	junto	ao	árbitro.		

Desta	 forma,	mesmo	 que	 no	 regulamento	 da	 câmara	 de	 arbitragem,	 ou	 na	

convenção	 arbitral,	 esteja	 expressa	 a	 necessidade	 de	 apresentar	 o	 investidor,	 é	

possível	que	haja	burla,	tendo	em	vista	a	infinidade	de	pessoas	envolvidas.		

									

 
19	HENRIQUES,	Duarte	Gorjão.	“Third	Party	Funding”	ou	o	Financiamento	de	Litígios	por	terceiros	
em	Portugal.	Revista	da	Ordem	dos	Advogados	de	Portugal.	Lisboa,	ano	75,	n.	3-4,	 jul-dez	2015,p.	
577.	
20 Idem n. 19. p. 621. 
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CONCLUSÃO	

  

Como	 se	 viu,	 a	 confidencialidade	 é	 considerada	 por	 muitos	 órgãos	

jurisdicionais	 como	um	 requisito	 implícito	da	 arbitragem,	 assegurando	 às	 partes	

no	processo	arbitral	que	toda	a	documentação	apresentada	será	mantida	em	sigilo,	

tratando-se	de	um	dos	principais	atrativos	da	arbitragem.	

Trata-se	de	um	requisito	interligado	à	boa-fé,	estando	implicito	na	natureza	

privada	do	instituto.		

Cabe	ressaltar	que	a	única	razão	para	que	os	atos	proferidos	na	justiça	estatal	

sejam	em	regra	públicos	é	a	necessidade	de	controle	da	sociedade	em	relação	aos	

órgãos	públicos,	controle	este	que	não	existe	em	um	procedimento	privado.			

Ainda	 os	 que	 não	 entendam	 tratar-se	 de	 um	 requisito	 implícito,	 defendem	

que	a	relativização	da	confidencialidade	apenas	se	dá	em	determinadas	situações,		

não	havendo	um	rechaçamento	absoluto	do	sigilo.		

A	confidencialidade	também	pode	estar	expressa	em	lei,	no	regulamento	das	

câmaras	de	arbitragem	e	nas	convenções	arbitrais,	vinculando	o	árbitro,	às	partes,	

testemunhas	e	todos	os	demais	envolvidos	no	processo	arbitral.	

Ou	 seja,	 trata-se	de	uma	obrigação	 legal	 ou	 contratual	 vinculatiza,	 somente	

podendo	 ser	 afastada	 por	 razões	 de	 ordem	 pública	 ou	 por	 consenso	 entre	 as	

partes.	

Contudo,	 quando	 uma	 das	 partes	 opta	 pela	 contratação	 de	 um	 third	 party	

funding,	 acaba	 por	 implicitamente	 violar	 seu	 dever	 de	 sigilo	 sobre	 a	 própria	

arbitragem.		

Lembre-se	 que,	 ao	 acionar	 esse	 tipo	 de	 financiador,	 certamente	 será	

concedido	 acesso	 ao	 funder	 de	 toda	 a	 documentação	 relativa	 ao	 litígio,	 já	 sendo,	

portanto,	violado	o	dever	de	sigilo.		

Ressalte-se	 que	 o	 simples	 fato	 de	 se	 tornar	 um	 financiador	 do	 litígio	 para	

uma	 das	 partes,	 não	 faz	 com	 que	 o	 funder	 torne-se	 parte	 legítima	 no	 processo	

arbitral.		

	Além	disso,	pode	ser	que	o	funder	tenha	como	objetivo	justamente	conseguir	

acesso	 à	 documentação	 do	 caso,	 de	 modo	 a	 obter	 informações	 privilegiadas	 da	

outra	parte	do	litígio.	
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Assim,	 estar-se-á	 diante	 de	 útil	 instrumento	 para	 configuração	 de	

espionagem	industrial.	

Parece	 ser	 exagero	 tal	 assertiva,	 porém,	 imaginemos	o	 seguinte	 exemplo:	 a	

empresa	B	 possui	 tecnologia	 nova,	 que	 a	 empresa	 C	 visa	 conhecer.	 De	 modo	 a	

efetivar	 sua	 pretensão	 e	 sabendo	 que	 a	 empresa	 Y,	 que	 foi	 a	 fornecedora	 da	

matéria	 prima	 de	 B,	 alega	 possuir	 um	 direito	 de	 B	 e	 não	 tem	 recursos	 para	

instaurar	 o	 processo	 arbitral,	C	 financia	 o	 litígio,	 com	o	 simples	 intuito	 de	 obter	

acesso	a	documentação	de	B.				

Do	 mesmo	modo,	 como	 já	 se	 ressaltou,	 a	 composição	 societária	 do	 funder		

pode	 dificultar	 em	 muito	 a	 identificação	 de	 quem	 está	 obtendo	 acesso	 à	

documentação	do	caso.		

Nesse	 cenário,	 pode-se	 ter	 uma	 companhia	 de	 capital	 aberto,	 que	 seja	

controladora	de	um	 fundo	de	 investimentos,	 sendo	que	este,	 por	 sua	vez,	possui	

uma	carteira	destinada	à	“litigation	finance”.	

Exemplificando	a	questão,	de	modo	a	facilitar	a	visualização	da	problemática,	

temos	a	seguinte	situação:	

	

	
	

Veja	que	no	exemplo	em	questão,	A	foi	o	beneficiário	de	financiamento	feito	

por	B,	para	 litigar	com	 J.	Contudo,	na	estrutura	societária	de	B,	 existem	diversas	

outras	empresas,	chegando	em	Z,	que	é	a	real	controladora	de	B	e	possui	inúmeros	

outros	acionistas.	

Nesse	 cenário,	 todas	 as	 pessoas	 ligadas	 ao	 grupo	 econômico	 de	 Z	 teriam	

acesso	 aos	 documentos	 confidencias	 de	 J,	 mesmo	 que	 no	 contrato	 de	



 

30 

 

financiamento	 conste	 o	 nome	 apenas	 de	B.	 Assim,	 ainda	 que	 J	 concorde	 com	 o	

financiamento	feito	por	B	à	A,	este	não	saberá	quantas	pessoas	estão	em	verdade	

terão	acesso	aos	seus	documentos.		

Dessa	forma,	faz-se	necessária	uma	maior	regulamentação	e	controle	do	third	

party	funding,	sob	pena	de,	além	das	outras	problemáticas	envolvendo	a	questão	e	

que	 não	 são	 objeto	 deste	 estudo,	mitigar-se	 por	 demasiado	 o	 dever	 de	 sigilo	 na	

arbitragem,	 retirando-se,	 em	 parte,	 a	 autonomia	 de	 vontades	 que	 permeou	 a	

assinatura	da	convenção	arbitral.						
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