
Em 1º de janeiro de 2021, entrou em vigor o novo regulamento de arbitragem da International Chamber of
Commerce – ICC (“Novo Regulamento”), substituindo as regras anteriores, que vigiam desde 2017. No geral, as
mudanças visam a maior eficiência, flexibilidade e transparência, refletindo práticas que já eram consolidadas,
adaptando o regulamento à nova realidade digital.

O Novo Regulamento se aplicará a todas as arbitragens a serem iniciadas a partir da data de início de sua vigência,
independentemente de quando a convenção de arbitragem foi estabelecida, a menos que as partes “concord[em]
em se submeter às Regras em vigor na data de sua convenção de arbitragem" (Artigo 6(1) do Novo Regulamento).
Para procedimentos registrados antes de janeiro de 2021, continuarão a ser aplicadas as regras anteriores.

A mudança é relevante, pois a ICC é um dos principais centros de arbitragem do mundo, tendo um dos seus quatro
escritórios para a resolução de conflitos situado na cidade de São Paulo - SP.

Ao nosso ver, as mais relevantes alterações são aquelas que se referem a: (i) inclusão de terceiros; (ii)
representação das partes; (iii) consolidação de procedimentos; (iv) financiamento por terceiros; (v) constituição do
tribunal arbitral; (vi) sentença arbitral adicional em caso de omissão; (vii) arbitragem expedita; (viii) regras
específicas para arbitragem de investimento; e (ix) possibilidade de realização de audiências remotas.

Abaixo, apresentamos um breve panorama sobre tais alterações:
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15 de janeiro de 2021

Inclusão de terceiros (partes adicionais)

Foi excluído o limite temporal outrora previsto para a
inclusão de partes adicionais à arbitragem, sendo
possível, a partir de agora, que tal inclusão se dê
mesmo após a constituição do tribunal arbitral.
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Nos termos do artigo 7(5), o terceiro incluído
deverá, necessariamente, concordar com a
constituição do tribunal arbitral, caso ela já tenha
ocorrido, e deverá concordar com a ata de missão¹.
Foi excluída, também, a necessidade de
consentimento de todas as partes para essa
inclusão.

Alteração na representação das partes

Com vistas a evitar eventual conflito de interesses
entre árbitros e representantes das partes, o Novo
Regulamento prevê ser obrigação das partes
informar imediatamente à ICC, ao tribunal arbitral e
às outras partes qualquer alteração na sua
representação na arbitragem (art. 17 (1)). Por sua
vez, o artigo 17(2) autoriza o tribunal arbitral, uma
vez constituído e após ouvidas as partes sobre a
questão, tomar as medidas necessárias para evitar
conflitos de interesses de um ou mais árbitros em
virtude da mudança de representação, incluindo a
possibilidade de impedir os novos representantes
das partes de participarem de todo o procedimento
ou de parte dele.

Consolidação de procedimentos diversos

Caso os procedimentos envolvam partes distintas, a
consolidação será permitida desde que todos os
pleitos decorram da mesma convenção de
arbitragem (art. 10(b)). Já caso as demandas sejam
formuladas com base em mais de uma convenção de
arbitragem, a consolidação será possível somente se
(i) as arbitragens envolverem as mesmas partes, (ii)
as disputas nas arbitragens forem relacionadas à
mesma relação jurídica, e (iii) as convenções de
arbitragem forem compatíveis entre si (art. 10(c)).

Financiamento de litígio por terceiros

Nos termos do artigo 11(7) do Novo Regulamento, a
parte deve imediatamente informar à ICC, ao
tribunal arbitral e à(s) contraparte(s) a existência e a
identidade de terceiro não litigante com o qual
tenha celebrado acordo de financiamento de litígio e
que tenha interesse econômico no resultado da
arbitragem.

Intervenção da Corte da ICC na Constituição do 
Tribunal Arbitral

Em relação à constituição do tribunal arbitral, o
artigo 12(9) do Novo Regulamento inova com a
possibilidade – excepcional – de a Corte da ICC
indicar os membros do tribunal arbitral, mesmo
que a convenção de arbitragem regule a indicação
dos árbitros. A intervenção da Corte visa evitar
eventual tratamento desigual e injusto das partes,
que coloque em risco a validade da sentença
arbitral.

¹ A ata de missão, em síntese, corresponde ao instrumento por meio do qual se regula o procedimento arbitral e contém os pedidos das partes.
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Sentença arbitral adicional em caso de omissão

A partir de agora, as partes poderão pedir ao
tribunal arbitral, no prazo de 30 dias do recebimento
da sentença, a prolação de sentença adicional para
decidir pedidos formulados, mas não julgados (art.
36 (3)).

Arbitragem expedita²

Foi ampliado o escopo de aplicação desse tipo de
arbitragem (art. 30 e Apêndice VI), majorando o
limite do opt out³ para USD 3 milhões, desde que a
convenção de arbitragem tenha sido celebrada pelas
partes após 1º de janeiro de 2021.

Árbitros em Arbitragem de investimento

Completamente inovador, o Novo Regulamento
dispõe, especificamente para as arbitragens de
investimento, que, em arbitragens baseadas em
tratados, e ao menos que as partes disponham de
maneira diversa, nenhum árbitro poderá ter a
mesma nacionalidade de qualquer parte da
arbitragem (art. 13 (6)). Por sua vez, o artigo 29(6)
exclui as arbitragens baseadas em tratados do
escopo de aplicação das Regras sobre o Árbitro de
Emergência⁴.

Audiências remotas

Seja em virtude da pandemia de COVID-19, seja em
relação ao melhor custo-benefício, as audiências
remotas já vinham se tornando corriqueiras. Para
contemplar essa nova realidade, o Novo
Regulamento passou a prever, em seu artigo 26 (1)
que o tribunal arbitral terá a discricionariedade para
decidir, após consulta às partes, e com base nas
especificidades do caso, se uma audiência deve ser
realizada de modo presencial ou remoto, pelos
meios apropriados de comunicação.

² A arbitragem expedita é a modalidade sumária de arbitragem que permite a utilização do procedimento arbitral também em casos de menor expressão

econômica e de complexidade.

³ De acordo com o regime opt out, as partes, ao elegerem a ICC como instituição competente para administrar o procedimento arbitral, submetem-se às regras

previstas no regulamento sobre arbitragem expedita, aplicando-se tal modalidade automaticamente ao conflito, desde que preenchidos os requisitos previstos no

regulamento. Para que se evite a aplicação automática da modalidade expedita, faz-se necessário que as partes expressamente acordem o contrário.

⁴ Alternativa adotada na resolução de questões urgentes e de natureza cautelar anteriores à formação do Tribunal Arbitral.
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A equipe de Prevenção e Resolução de Disputas do Stocche Forbes está bastante habituada
com a condução de procedimentos arbitrais na ICC e em diversas outras câmaras, e preparada
para auxiliá-los em novos procedimentos ou na redação de cláusulas compromissórias à luz das
alterações trazidas pelo Novo Regulamento, permanecendo à disposição para prestar
esclarecimentos adicionais sobre o assunto.

Rafael Passaro – rpassaro@stoccheforbes.com.br

Fábio Leitão – fleitao@stoccheforbes.com.br

Cecília Margutti Passos – cpassos@stoccheforbes.com.br
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