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Resumo: O presente artigo pretende apresentar uma análise sobre a inserção da cláusula 

compromissória de arbitragem nos acordos de acionistas das companhias de capital aberto como 

boa prática de governança corporativa. Serão comparadas as vantagens da arbitragem frente ao 

processo judicial e como o mercado avalia tal postura. 
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Abstract: This article aims to present a legal analysis of the arbitration clause on shareholders’ 
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Conclusão.  

 

1 Introdução  

 

A evolução do mercado de capitais brasileiro a partir da década de 90 devido à série de 

privatizações de estatais e integração do mercado brasileiro com mercados internacionais 

alavancaram o comércio de ações na bolsa brasileira. Devido ao maior grau de complexidade 

das transações, a BM&FBovespa criou listagens de companhias de acordo com o seu grau de 

boas práticas de governança corporativa classificando-as em Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado. 

O presente artigo tem por finalidade apresentar de forma clara e objetiva uma análise da 

inserção da cláusula compromissória de arbitragem nos acordos de acionistas das companhias 

de capital aberto como boa prática de governança corporativa abordando os motivos que levam 

as sociedades anônimas abertas a optarem por este meio alternativo de solução de controvérsias 

ao Judiciário brasileiro.  

 Neste sentido, o primeiro capítulo abordará as modalidades de acordo de acionistas 

existentes no ordenamento jurídico brasileiro à luz da Lei das S.A., doutrina acerca do tema de 

forma a situar a aplicabilidade prática de tal instituto.  

 O segundo capítulo abordará os quatro princípios norteadores da governança 

corporativa brasileira adotados pelo Instituto Brasileiro de Governança (“IBGC”), sendo eles a 

transparência, equidade, accountability e responsabilidade corporativa e suas relações com a 

cláusula arbitral inserida nos mecanismos de tag along e drag along. 

Desta forma, no terceiro capítulo do presente artigo serão analisadas as vantagens da 

inserção de tal cláusula e quais as vantagens da instauração de um processo arbitral frente à um 

processo judicial no âmbito de disputas societárias envolvendo acordos de acionistas de 

sociedades anônimas abertas.  

Na terceira seção, será analisada a inserção da cláusula compromissória de arbitragem 

nos acordos de acionistas das sociedades anônimas abertas e sua relação com as recomendações 

de boas práticas de governança corporativa adotadas pelo mercado de capitais brasileiro. O 

quarto capítulo consistirá em estudo de caso com o fito de reforçar a importância do tema e sua 

relevância prática.  

Busca o presente trabalho demonstrar a importância da cláusula compromissória de 

arbitragem no acordo de acionistas das companhias abertas, como a presença de tal cláusula 
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facilita a prática de uma governança corporativa, facilita a solução de conflitos e garante maior 

que os conflitos societários interfiram o mínimo possível na administração da companhia 

O presente artigo centra-se no exame da doutrina sobre o tema, dois julgados, 

publicações do IBGC e da BM&F/Bovespa. Adota-se na pesquisa o método dedutivo (geral 

para o específico), indutivo (particular para o geral) ou dialético (contraposição de ideias), 

através da revisão bibliográfica, análise jurisprudencial e estudo legislativo. Além disso, será 

investigada a legislação mercatória, como por exemplo a cartilha do Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (“IBGC”) e as normas internas da BM&F/ Bovespa.  

 

2 Os Tipos de Acordo de Acionistas 

 

As sociedades anônimas abertas são conhecidas pelo seu enorme fluxo de capital que faz 

com o que suas operações sejam bastante complexas, tomamos como exemplo uma grande 

companhia aberta cujas ações sejam comercializadas na bolsa de valores, dificilmente empresas 

deste porte terão acionistas majoritários ou que são proprietários de um lote significativo de 

ações. Neste contexto, surge a figura do acordo de acionista que é capaz de aglutinar os 

diferentes interesses de diversos acionistas, que podem ser ou não minoritários, em torno de um 

objetivo comum referente aos seus direitos como sócios.  

 O acordo de acionistas é utilizado para regrar o comportamento dos seus signatários em 

reação a sociedade a qual fazem parte, servindo basicamente como instrumento para formação 

de grupos, o legislador limitou-o a compra e venda de ações, direito de preferência e exercício 

do direito a voto. (BORBA, 2015, p. 340 e 349)  

O acordo de acionistas está disciplinado a partir do caput do art. 188 da Lei das S.A., o 

texto legal diz que “os acordos de acionistas, sobre a compra e venda de suas ações, preferência 

para adquiri-las, exercício do direito a voto, ou do poder de controle deverão ser observados 

pela companhia quando arquivados na sua sede”, no entendimento de BERTOLDI2 tal 

dispositivo legal cria uma obrigação negativa criando um meio para que a companhia 

desconsidere os votos que forem proferidos em desalinho com o pacto firmado e não acatando 

os pedidos de transferência da propriedade das ações derivados da quebra do vínculo contratual 

BERTOLDI (2006 .p 68). 

A princípio, pode-se entender que somente seriam objeto de acordo de acionistas 

aqueles mencionados no art. 188 da Lei das S.A., entretanto, o legislador enumera as 

                                                 
2 BERTOLDI, Marcelo M., Acordo de Acionistas, 1ª Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 68 
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possibilidades, desde que arquivado na companhia, da observação do acordo de acionistas pela 

própria companhia, entretanto, existem outras possibilidades de objeto para assinatura de 

acordo de acionistas, no presente trabalho serão analisados somente os três tipos citados no 

referido diploma legal.  

 

2.1.1 O Acordo de Voto 

 

O acordo de voto é aquela modalidade de acordo de acionistas em que os sócios de uma 

determinada companhia compactuam previamente a votação de matérias nos órgãos 

deliberativos da companhia por meio de um negócio jurídico e/ou reuniões prévias. 

O voto dos acionistas nas assembleias afeta diretamente toda a companhia, uma vez que 

tem condão de dispor sobre as mais diversas matérias, desde a eleição dos diretores até 

operações societárias como cisão ou fusão. Para BORBA, é a modalidade de acordo de 

acionistas com maior importância devido à influência sobre o poder de controle da companhia, 

aqueles acionistas que isoladamente não conseguem alcançar o quórum para aprovação de 

matérias nas assembleias, podem por meio do acordo de voto aprovar as suas pautas, por 

exemplo, a indicação de membros da diretoria. Em sentido oposto, pode ser uma ferramenta 

utilizada pelo acionista controlador para calar o acionista incômodo oferecendo-lhe vantagens, 

como a indicação de cargos administrativos, em troca de sua integração a maioria (BORBA, 

2015 p. 351).  

Em relação aos acordos de voto é importante ressaltar o disposto no art. 155 da Lei das 

S.A. a respeito do abuso do direito de voto, o dispositivo legal diz que:  

 
O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; 

considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à 

companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, 

vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a 

companhia ou para outros acionistas 
 

 

 O referido artigo diz que o acionista não pode votar somente com o fito de atender aos 

próprios interesses, ele deve também considerar os interesses dos demais acionistas de forma 

que o interesse conjunto dos acionistas sejam os mesmo da própria companhia, em outras 

palavras, não pode o interesse do sócio ser conflitante com o da própria sociedade.  
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2.1.2 O Acordo de Comando ou Acordo de Controle 

 

 Esta modalidade de acordo de acionista trata-se de um contrato firmado entre os 

acionistas da companhia para obter ou manter o controle da sociedade com o objetivo de 

prevalecer as deliberações avençadas entre seus signatários na assembleia geral, viabilizando 

assim, a tomada do controle da companhia e consequentemente a influência direta na gestão 

dos negócios da empresa, seja por deliberações de assembleia ou por eleição dos 

administradores.  

 No acordo de comando conforme o art. 116 par. ún. da Lei 6.404/1976 os signatários de 

tal acordo deverão exercer o poder de controle da companhia com o fim de fazê-la realizar seu 

objeto social, além de cumprir sua função social atendendo simultaneamente aos interesses de 

seus acionistas, trabalhadores, comunidade e respondendo pelos danos que vierem a causar 

decorrentes do abuso de poder, diferente das outras modalidades de acordo de acionistas, este 

carrega consigo uma carga maior aos signatários, uma vez que em conjunto são considerados 

controladores para efeitos de se identificar a reponsabilidade do exercício de suas funções. 

(BERTOLDI, 2006, p. 77-78) 

 Como exposto acima pelo nobre doutrinador societário, a importância do acordo de 

controle se estende muito além das assembleias onde são tomadas as decisões da companhia, 

chega a afetar toda a estrutura organizacional da empresa e até mesmo a própria comunidade, 

tomando como exemplo grandes companhias abertas que atuam em todo o território nacional, 

tal acordo pode afetar diretamente milhares de pessoas, por isso, qualquer litígio oriundo de tais 

acordos torna-se estratégico dentro e fora da empresa e precisa de uma solução justa e eficaz. 

Justamente por sua importância, tais conflitos podem ser resolvidos com menor impacto pela 

via arbitral (o direito ao voto é um direito patrimonial disponível) conforme será exposto adiante 

no presente trabalho, basta imaginar o impacto à credibilidade e ao caixa da empresa se tal 

controvérsia torna-se pública, caso os acionistas optem pela via judicial, ou se arrastar por anos 

nos tribunais.  

Outra situação é caso algum dos signatários desrespeitasse o que foi compactuado no acordo 

de poder e a sociedade elegesse como Diretor de Operações um profissional diferente do que 

foi acordado anteriormente, provavelmente o mandato do administrador se extinguiria antes da 

prolação da sentença, à depender do tempo estipulado pelo Estatuto Social, tendo como 

potencial de causar danos ambientais à depender do objeto social da empresa, vulto dos 

negócios concorridos e capacidade técnica do diretor eleito, assim, além da controvérsia gerada 



7 

 

pelo não cumprimento do acordo, os signatários e a própria companhia serão parte em novas 

controvérsias envolvendo os danos causados.   

 

2.1.3 O Acordo de Defesa 

 

O acordo de defesa é uma modalidade de acordo de acionistas em que os acionistas 

minoritários (que não detém o poder de controle) da companhia firmam um compromisso com 

o objeto de se aglutinarem em torno de uma determinada finalidade, que, separados, 

dificilmente, conseguiriam alcança-la, por exemplo, supondo que o quórum para eleição de um 

conselheiro de administração seja de 15% do capital votante da companhia, dois acionistas 

minoritários, que detém respectivamente 10% e 5% de participação mediante ações com direito 

a voto, firmam um acordo de defesa com o objetivo de indicar um conselheiro de administração 

para compor um conselho que naturalmente contará com mais membros da parte controladora.    

 O acordo de acionista deve levar em conta além dos interesses dos acionistas 

minoritários os interesses da própria companhia, sob pena de configuração de abuso de direito 

por parte da minoria acionária signatária, por exemplo, um grupo de acionistas minoritários se 

reúne via acordo de defesa para obter legitimidade ativa para propor ação de responsabilidade 

civil em face da administração após tal proposta ter sido rejeitada em sede de assembleia geral 

ou a legitimidade de pelo menos 5% do capital social da companhia para solicitar a exibição 

dos livros sociais. (BERTOLDI, 2006, p. 88) 

 

2.1.4 O Acordo de Bloqueio 

 

O acordo de bloqueio é o contrato assinado entre os acionistas da companhia com o objetivo 

de conter a circularização das ações que possuem estabelecendo restrições quanto aos direitos 

de venda e preferência das ações. Pode-se identificar três motivos que podem levar um grupo 

de acionistas a criar restrições de circulação das ações, a principal razão da existência do acordo 

de bloqueio é a necessidade de evitar mudanças indesejadas no quadro de sócios mantendo a 

estabilidade dos seus componentes, o que é bastante comum em sociedades anônimas fechadas 

onde a condição pessoal do sócio adquire maior importância, o segundo motivo é evitar a 

transferência irrestrita de ações pertencentes a signatários de acordo de voto, evitando o seu 

adimplemento, o terceiro é uma forma de estabilizar o poder de controle da companhia com 

acionistas que isoladamente não poderiam exerce-lo e também evitar a concentração de ações 
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numa única pessoa, que poderia exercer seu poder de decisão sem interferência dos demais 

signatários do acordo. (BERTOLDI, 2006, p. 89)  

 Em regra, a acordo de bloqueio é aplicável somente nas companhias fechadas, pois, nas 

companhias abertas predomina-se o princípio da livre circulação das ações no mercado de 

capitais, os proprietários das ações podem aliená-las da forma como achar conveniente. Em 

relação as restrições de circulação de ações nas companhias abertas, estas devem observar 

minucioso tratamento no estatuto social, de modo que o acionista possa alienar em qualquer 

momento a sua participação acionária, sendo uma das limitações mais comuns o regulamento 

do direito de preferência aos demais acionistas da companhia, que caso não o exerçam, qualquer 

terceiro poderá adquirir as ações. (BORBA, 2015, p. 252) 

 

3 Os Princípios de Governança Corporativa 

 

A criação do Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração (“IBCA”) em 1995 

iniciou a discussão sobre governança corporativa no Brasil, pois, foi o primeiro instituto privado 

direcionado ao tema, à partir de 1999 o IBCA se transformou no Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (“IBGC”) que ao longo do tempo foi angariando prestígio e 

reconhecimento, sendo hoje a instituição de vanguarda das discussões sobre governança 

corporativa atualmente no país cuja principal publicação é o “Código de Melhores Práticas de 

Governança Corporativa do IBGC”, a obra é norteada por quatro princípios que serão abordados 

adiante.  

O primeiro princípio é o da transparência, para que tal princípio efetivamente norteie a 

companhia não devem ser disponibilizadas informações somente por imposição legal ou de 

regulamentos do mercado, mas sim o desejo de disponibilizar informações para as partes 

interessadas as informações que são de seu interesse, tanto dentro da própria organização como 

também fora, oferendo informações por exemplo à comunidade em que se situa a companhia. 

A transparência e clareza das informações permite uma maior aproximação entre as partes, 

dentre eles os acionistas, colaboradores, investidores melhorando a reputação da empresa no 

mercado, atraindo mais capital e facilitando a retenção dos melhores funcionários dentro da 

companhia.  
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A Instrução nº 480 da CVM3 disciplina a divulgação de informações das companhias de 

capital aberto no Brasil, por exemplo, determina a divulgação das demonstrações financeiras, 

acordos de acionistas arquivados na sede da empresa, formulário de referência e outros. Tal 

norma não leva em conta somente os aspectos patrimoniais da organização, mas também 

comunicações ao público de aspectos sociais e ambientais.  

O princípio da equidade consiste no tratamento igualitário de todos os sócios 

(controladores ou minoritários) e dos demais envolvidos (comunidade, administradores, 

colaboradores), tanto em relação à disponibilidade de informações importantes para a condução 

da atividade empresarial ou nos benefícios ao conjunto.  

O terceiro princípio é o de prestação de contas (accountability) que determina que os 

agentes de governança assumam responsabilidade por seus atos e omissões, devendo sempre 

prestar contas de suas funções, por exemplo, publicando as demonstrações financeiras sempre 

de acordo com as melhores práticas contábeis internacionais de acordo com o International 

Accounting Standarts Board (IASB).  

O último princípio norteador da governança corporativa é a responsabilidade 

corporativa que determina que os agentes de governança devem considerar não apenas os 

aspectos financeiros para condução das atividades empresariais, mas também prezar pela 

sustentabilidade ambiental e social da companhia visando a longevidade da organização, por 

exemplo, investir parte dos lucros em projetos socioeducativos com o intuito de melhorar a 

comunidade onde está inserida e a responsabilidade integral dos controladores da companhia 

mediante assinatura do acordo de comando.  

 

3.1  A Cláusula Arbitral no Tag along e no Drag Along como Boa Prática de 

Governança Corporativa 

 

O tag along (tag do inglês, que significa pendurar) é um mecanismo para proteção do 

acionista minoritário no momento de alienação do controle da companhia, pois assegura que os 

acionistas minoritários receberão ao menos 80% do valor pago pelas ações com direito a voto 

do bloco de controle conforme art. 254-A da Lei das S.A., o referido dispositivo legal também 

determina que o acionista ingressante se obrigue a fazer uma oferta pública de ações. A oferta 

                                                 
3 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Texto integral da instrução cvm no  480, de 7 dezembro de 2009 

com as alterações introduzidas pelas instruções cvm nº 488/10, 509/11, 511/11, 520/12, 525/12, 547/14, 552/14, 

561/15, 567/15, 568/15, 569/15, 583/16, 584/17, 585/17 e 586/17. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/instrucoes/anexos/400/inst480consolid.pdf>. Acesso em: 

01 jul. 2017. 
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pública de ações é regulada pela Instrução nº 361/2002 da CVM. O Estatuto Social da 

companhia poderá aumentar o percentual exigido em lei para contemplar, por exemplo, uma 

oferta pública de até 100% do valor pago aos demais acionistas pelas ações da companhia. 

Existem dois tipos de alienação do bloco de controle, direta e indiretamente, a alienação 

direta ocorre quando o controlador vende todas as suas ações para um terceiro ingressante, a 

indireta ocorre quando uma companhia controle vende as ações de uma companhia controlada, 

o tag along indireto garante que o grupo acionistas minoritários da companhia controlada venda 

suas ações para o grupo controlador adquirente, as variações do tag along variam de acordo 

com a posição da companhia no organograma societário do grupo empresarial.  

A cláusula oposta ao tag along é o drag along (drag, do inglês arrastar) consiste no 

mecanismo de proteção do acionista majoritário, nesta cláusula os acionistas minoritários de 

uma empresa devem alienar suas ações caso o acionista controlador queira vender suas ações a 

um novo investidor e este não opte por manter o restante da participação entre vários sócios 

minoritários. 

À título exemplificativo, uma companhia possui 51% de ações detidas por um acionista 

controlador e os outros 49% divididos por três acionistas minoritários com 20%, 15% e 14% 

respectivamente no momento da alienação da companhia onde cada ação será vendida por 

R$ 200. No caso do tag along, se o Estatuto Social da companhia contiver uma disposição de 

tag along fixado no mínimo legal, o adquirente deverá pagar R$ 160 por ação aos acionistas 

minoritários. Em situação oposta, o acionista majoritário deseja vender suas ações, porém o 

promitente comprador somente efetuará a transação caso consiga 100% das ações da empresa, 

nesta situação, caso o Estatuto Social preveja o drag along, os acionistas minoritários deverão 

vender em conjunto com o controlador as suas ações, de forma que ele conclua seus objetivos 

financeiros de obter a totalidade das ações da companhia. 

O tag along é um importante meio de proteção dos acionistas minoritários das 

companhias abertas, o IBGC recomenda como boa prática de governança corporativa que o 

Estatuto Social das companhias abertas discipline as regras para elaboração do laudo de 

avaliação, normas para oferta pública de ações e dispositivo que normatize o tag along (IBGC, 

2015, p. 25). Em linha semelhante, a BM&FBovespa também reconhece o tag along como boa 

prática de governança corporativa e estabelece um percentual superior ao mínimo legal, deve o 

adquirente pagar 100% do valor das ações aos acionistas minoritários (BM&FBOVESPA, 

2016, p. 3). Ademais, o tag along é uma consequência do princípio da equidade nas boas 

práticas de governança corporativa, ao contemplá-lo no Estatuto Social, a venda das ações 

garante um tratamento igualitário entre todos os acionistas, caso a venda seja realizada sem a 
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presença do tag along o acionista minoritário corre o risco de queda do valor de suas ações ou 

se submeter ao controle de acionistas que podem não ter a mesma cultura corporativa.  

A resolução dos conflitos oriundos das disputas envolvendo acordos de tag along e drag 

along pela via arbitral é uma das formas de garantir que os princípios de governança corporativa 

sejam respeitados pela companhia. Conforme mencionado anteriormente, além do princípio da 

equidade, pode-se averiguar também a proteção dos acionistas minoritários por meio da 

transparência desde que o procedimento arbitral seja instaurado com base em informações cujos 

termos foram claramente ajustados entre os acionistas.  

Apesar da publicidade de alguns acordos de acionistas por força da Instrução 358/2002 

da CVM aliada ao sigilo do procedimento arbitral ainda assim é possível manter a transparência 

entre as partes, a mudança no controle da companhia e publicidade sobre a forma de fato 

relevante conforme do art. 2º, § un., I, da Instrução 358/2002 da CVM, não são divulgadas todo 

o material referente a transação, por exemplo, correspondência eletrônica, memorandos de 

entendimento e demais contratos acessórios que por ventura houverem, a transparência da 

arbitragem reside no fato de manterem tais documentos estratégicos em sigilo, diferente do que 

ocorreria numa disputa judicial.  

O princípio da accountability reside indiretamente na especialização que o árbitro terá 

na matéria em disputa para elaboração da sentença arbitral, no momento em que a decisão vem 

acompanhada de melhor técnica diminui-se a chance de erro, por exemplo, um árbitro com 

conhecimento da média do valor das ações comercializadas em bolsa terá melhores condições 

de verificar se o preço oferecido ao novo controlador no laudo de avaliação é condizente com 

os preços praticados comumente no mercado.  

 

4 A Importância da Cláusula Compromissória de Arbitragem no Acordo de 

Acionistas das Companhias de Capital Aberto 

 

As companhias abertas possuem um vasto conjunto de negócios jurídicos necessários à 

condução da atividade empresarial celebrados à partir das fontes oriundas da autonomia da 

vontade dos sócios (estatuto social ou regulamento interno da companhia) e outras que 

vinculam somente parte dos sócios, como o acordo de acionistas, o regramento societário é o 

resultado da junção destas fontes que possui um valor normativo para os sócios (STEIN, 2014, 

p.117), para BULHÕES PEDREIRA (2009 apud STEIN 2014 p. 117) existe o “sistema jurídico 

da companhia” composto pelo Estatuto Social, Lei das Sociedades Anônimas e regulamentos a 

ela aplicáveis, tais como instruções da CVM, as diversas leis do ordenamento jurídico que 
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relacionam-se indiretamente e estipulações de contratos parassociais ou preliminares, tais 

normas formam um sistema porque estão inter-relacionadas a uma mesma companhia, o que 

demonstra o quão complexo é o julgamento de uma lide relacionada à matéria societária e a 

necessidade de especialização do julgador.  

 Além do exposto acima, como referido anteriormente no presente trabalho é 

necessário considerar o grande volume de investimento feito pelos acionistas em uma sociedade 

de capital aberto, que, aliado a complexidade das normas societárias torna o julgamento deste 

tipo específico de lide uma tarefa árdua e especializada por parte do julgador, seja ele árbitro 

ou juiz togado. Faz-se necessário apontar os diversos interesses conflitantes dos sócios, 

BERTOLDI (2006 p. 144) explica que da necessidade que “a sociedade empresária tem em 

manter em harmonia os diversos interesses que congrega, tratando-se qualquer litígio interno 

de empecilho sério, e não raras vezes, fatal para a companhia, especialmente se tal litígio não é 

pronta, justa e eficazmente resolvido”, na mesma linha explica LEVY4 que a arbitragem é mais 

eficiente devido ao grau de especialização e disponibilidade maior de tempo para se dedicar a 

um único caso que os árbitros possuem, mais célere devido ao rito procedimental simplificado 

da arbitragem e a alta taxa de congestionamento dos tribunais brasileiros, a arbitragem é menos 

custosa em sentido amplo do que um processo judicial, a arbitragem é mais custosa em relação 

aos custos de administração do processo (as custas judiciárias são mais baratas que os 

honorários arbitrais), entretanto a publicidade do processo judicial aliada à sua lentidão costuma 

gerar impactos negativos comerciais para as partes envolvidas, o que não ocorre na arbitragem 

devido ao sigilo. (LEVY, 2013, p. 73) 

Advém de tal complexidade uma das principais vantagens da arbitragem frente à 

resolução de conflitos societários que envolvam os acordos de acionistas das sociedades 

anônimas abertas frente ao processo judicial estatal, a possiblidade das partes nomearem o (s) 

árbitro (s), conforme previsto no art. 13 da Lei de Arbitragem. Desta forma, as partes podem 

convencionar entre si a nomeação de um árbitro com grande expertise na matéria, 

diferentemente do que ocorre na jurisdição estatal onde os magistrados comumente são 

“generalistas”, pois, julgam diariamente lides oriundas das mais variadas searas do Direito, 

diferentemente do que ocorre no processo arbitral onde um dos fatores para escolha de um 

árbitro pelas partes é justamente o seu conhecimento técnico em um determinado ramo do 

                                                 
4 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: A mediação comercial no contexto da arbitragem. 1 

ed.  São Paulo: Saraiva, 2013. 73 p. 
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conhecimento. O domínio da matéria pelo árbitro diminui o risco da prolação de uma sentença 

com vícios formais ou processuais, ou até mesmo injusta.  

A falta de celeridade durante a tramitação do processo no Judiciário brasileiro é um 

problema crônico e de notório conhecimento, prova disso são os dados divulgados em 2016 

(com data base até 31/12/2015) pelo CNJ5 que apontam que a média de tempo de tramitação de 

um processo na justiça estadual é de 4 anos e 4 meses, conforme a Figura 1 e reportagem da 

Exame6. Os Juizados Especiais também não estão imunes à lentidão, pois, a média de 

tramitação é maior que 3 anos, apesar do art. 5º, inciso LXXVIII, da CRFB ter positivado o 

princípio da duração razoável do processo, a realidade dos Tribunais brasileiros é 

completamente diferente, conforme mostrado no iconográfico abaixo feito pelo CNJ: 

 

Figura 1:  Tempo médio do processo baixado na Justiça Estatual 

 

Fonte:  Conselho Nacional de Justiça 

 

O adágio popular que “tempo é dinheiro” é regra comum no exercício da atividade 

empresarial pelas companhias abertas, um conflito entre os sócios pode afetar diretamente 

outros agentes como funcionários, fornecedores, diretoria e outros. A solução encontrada pelas 

companhias foi justamente a instauração do processo arbitral, o art. 23 da Lei de Arbitragem 

determina que “a sentença arbitral será proferida em prazo estipulado pelas partes”, respeitando 

sempre as garantias constitucionais dos litigantes, conforme art. 21 § 2º da Lei de Arbitragem. 

                                                 
5 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números 2016 (ano base 2015). Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/05/4c12ea9e44c05e1f766230c0115d3e14.pdf>. Acesso em: 

01 jul. 2017 
6 EXAME. Quanto tempo a justiça do brasil leva para julgar um processo?. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/brasil/quanto-tempo-a-justica-do-brasil-leva-para-julgar-um-processo/>. Acesso em: 

01 jul. 2017. 
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BERTOLDI7 explica com o elevado tempo de tramitação do processo no Poder Judiciário pode 

afetar a atividade empresarial, nas palavras do doutrinador: 

 

[...] a companhia não pode esperar inerte enquanto o litígio é resolvido, 

devendo adotar posturas comerciais, econômicas e jurídicas que propiciem 

seu normal desenvolvimento enquanto os seus sócios litigam. Imagine-se 

acordo de voto em que os seus convenentes determinam que todos deverão 

votar numa determinada pessoa para ocupar um assento no conselho de 

administração. Se qualquer dos signatários do acordo não cumprir com o 

acordado e votar em pessoa diversa, impedindo que aquele grupo tenha a 

chance de indicar ao menos um dos membros daquele órgão social, tal 

situação, em princípio, somente poderia ser resolvida diante de sentença 

transitada em julgado que viesse a produzir os efeitos do voto do acionista 

inadimplente, efeitos estes que teriam o condão de transferir o voto que foi 

dado para uma determinada pessoa àquela a quem, por força do acordo, ele 

deveria direcionar-se. Com isso, em rigor, o membro do conselho de 

administração deveria ser substituído. Não é difícil imaginar, no entanto, que 

o trânsito em julgado da sentença que tem a incumbência de produzir os 

efeitos do voto venha a consumir um tempo muito superior ao próprio 

mandato do conselheiro. Nesta situação, a irreversibilidade se dá justamente 

porque o transcurso do tempo fez com que tornasse impossível o desfazimento 

de todos os atos societários sobre os quais houve influência direta ou indireta 

daquele conselheiro que, nos termos do acordo, não poderia ter sido 

empossado. O mesmo se diga em relação ao acordo de comando que, diante 

de seu desrespeito por parte de alguns de seus signatários, altera 

completamente a estrutura de poder da sociedade, passando o seu controle 

para as mãos de outro grupo de acionistas 

 

 

 Apesar dos acionistas possuírem um objetivo comum na condução da empresa, não 

significa que os interesses individuais não serão contrastantes entre si, o que não inviabiliza a 

inserção de uma cláusula compromissória de arbitragem, pois, a proteção do interesse 

individual não é afetada pela inserção de tal cláusula, pressupõe-se a existência de  um potencial 

conflito entre os acionistas, entrando a cláusula arbitral justamente como forma de tutelar este 

tipo de discussão que podem surgir no seio da sociedade (STEIN, 2014, p. 144).  

 Outro aspecto relevante referente à resolução de conflitos oriundos em acordos de 

acionistas de companhias abertas pela via arbitral diz respeito ao princípio da publicidade, no 

processo judicial comum vigora o princípio da publicidade dos autos, enquanto na jurisdição 

arbitral as partes podem optar pelo sigilo do procedimento. O art. 5º, inciso LX, da CRBF 

determina que “ a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 

intimidade ou o interesse social o exigirem”, na mesma linha o art. 93, inciso IX, da CRFB 

impõe que os julgamentos e as decisões proferidas pelo Poder Judiciário devem ser públicos, 

                                                 
7 BERTOLDI, Marcelo M., Acordo de Acionistas, 1ª Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 189-190 
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ressalvados os casos previstos em lei. O Novo CPC em seu art. 189, caput, também positiva o 

princípio da publicidade no ordenamento jurídico pátrio, conforme abaixo:  

 

Art. 189.  Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de 

justiça os processos: 

I - em que o exija o interesse público ou social; 

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, 

união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; 

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; 

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta 

arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja 

comprovada perante o juízo 

  

 

 Conforme demonstrado acima, somente aqueles processos que atenderem aos requisitos 

legais previstos no art. 189 do CPC poderão tramitar em segredo de justiça, diferente do 

procedimento arbitral onde todos os atos tramitam em sigilo, apesar de não haver previsão 

expressa na Lei de Arbitragem, as partes têm a faculdade de decidir entre si a divulgação ou 

não da arbitragem. A possibilidade do sigilo é uma das principais vantagens do procedimento 

arbitral frente à jurisdição estatal para assuntos que envolvem companhias abertas, mesmo com 

os deveres de informação impostos às companhias abertas, tais como as da Instrução da CVM 

nº 358 de 2002 que determina que as companhias abertas devem divulgar seus atos ou fatos 

relevantes, publicação das demonstrações financeiras conforme art. 176, §1º da Lei das S.A.  

Em relação aos acordos de acionistas, o sigilo do documento sofre alguma restrição 

devido a possibilidade de oponibilidade dos acordos de acionistas perante terceiros através da 

averbação no livro de registro e nos certificados de ações, se emitidos, conforme art. 118, §1º 

da Lei das S.A e Instrução da CVM nº 358 de 2002 que determina a divulgação dos acordos de 

acionistas das companhias de capital aberto.  

Contudo, nem todos os acordos de acionistas precisam ser divulgados, desta forma, o 

conflito pode ser dirimido pela via arbitral e mantido em sigilo, preservando assim potenciais 

perdas de credibilidade da companhia no mercado ou instabilidades internas. É justamente a 

eliminação deste risco que faz o sigilo um dos principais atrativos da justiça arbitral, pois as 

dificuldades encontradas pela companhia quando um conflito entre os sócios adentra o Poder 

Judiciário é enorme, tornam-se públicas as mazelas que levaram os sócios a interromper um 

relacionamento harmônico entre si e entre a companhia e o segmento de mercado que está 

inserida, a demanda será julgada por um juiz que na maioria das vezes está alheio a situações 

específicas do mundo corporativo, advém destes e outros motivos a necessidade de dirimir 
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conflitos societários por meios alternativos que demonstrem rapidez e eficácia compatíveis com 

a atividade empresarial. (BERTOLDI, 2006, p. 110) 

 

5 A Importância da Cláusula Arbitral Como Boa Prática de Governança 

Corporativa nas Companhias Abertas  

 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)8 define a Governança 

Corporativa como “o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, 

monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de 

administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas”, já para 

a B&F Bovespa9 a governança corporativa consiste no “conjunto de mecanismos de incentivo 

e controle que visam a assegurar que as decisões sejam tomadas em linha com os objetivos de 

longo prazo das organizações”. Enquanto a primeira está focada em um bom relacionamento 

entre as partes, a segunda está focada na manutenção de um bom relacionamento por um maior 

período de tempo, independentemente do objetivo, ambos os conceitos definem a governança 

corporativa como práticas e por consequências a incidência de normas. 

A Governança Corporativa como um conjunto de boas práticas para condução da 

atividade empresarial tem ganhado importância cada vez maior no mercado brasileiro, 

especialmente, a partir da deflagração da Operação Lava-jato e seus desdobramentos diretos 

em relação às empresas investigadas que colocou em xeque os mecanismos de controle e 

prevenção de ilícitos adotado pelas companhias brasileiras. Além de evitar os desvios de 

conduta, as boas práticas de governança corporativa possuem um papel fundamental para uma 

harmonia entre os diferentes grupos envolvidos na gestão empresarial, não apenas os acionistas 

e a alta direção, mas também a comunidade, meio ambiente e os colaboradores das empresas, 

que atuam em um ambiente de negócios pautado por mudanças constantes, à respeito deste 

ambiente o IBGC10 em seu Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa salienta 

que: 

Nos últimos anos, sem diminuir a importância dos sócios e administradores, a 

governança ampliou seu foco para as demais partes interessadas, demandando 

                                                 
8 Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Código das melhores práticas de governança corporativa, 5ª 

Edição, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa: São Paulo, 2015, p. 20 
9 BM&FBOVESPA. Diretrizes de governança corporativa da BM&FBovespa. Disponível em: 

<http://ri.bmfbovespa.com.br/fck_temp/26_2/diretrizes_de_governanca_corporativa_da_bmfbovespa.pdf>. 

Acesso em: 01 jul. 2017. 

 
10 Instituto Brasileiro De Governança Corporativa. Código das melhores práticas de governança corporativa. 5 

ed. São Paulo: IBGC, 2015. 15-16 p. 
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dos agentes de governança corporativa um maior cuidado no processo de 

tomada de decisão. Cada vez mais, desafios sociais e ambientais globais, 

regionais e locais fazem parte do contexto de atuação das organizações, 

afetando sua estratégia e cadeia de valor, com impactos na sua reputação e no 

valor econômico de longo prazo. Mudanças climáticas, a ampliação da 

desigualdade social e inovações tecnológicas, entre outros fatores, têm 

imposto transformações na vida das organizações. 

Tais circunstâncias impõem a necessidade de uma visão ampliada do papel 

das organizações e do impacto delas na sociedade e no meio ambiente e vice-

versa. O conceito de cidadania corporativa deriva do fato de a empresa ser 

uma pessoa que deve atuar de forma responsável. Na prática, para operar, uma 

empresa depende não apenas das licenças previstas em dispositivos legais e 

regulatórios, mas também do aval de um conjunto de partes interessadas que 

a afeta ou é afetado pelas suas atividades. Os agentes de governança devem 

considerar, portanto, as aspirações e a forma pela qual a sociedade em geral 

entende e absorve os efeitos positivos e negativos – as externalidades – da 

atuação das organizações e responde a eles. 

Nesse novo ambiente, a ética torna-se cada vez mais indispensável 

honestidade, integridade, responsabilidade, independência, visão de longo 

prazo e preocupação genuína com os impactos causados por suas atividades 

são fundamentais para o sucesso duradouro das organizações.  
 

 

Em complemento ao citado acima BORBA11 esclarece sobre o este novo ambiente de 

negócios e a influência do Direito Comparado nas boas práticas de governança corporativa 

adotadas no Brasil, apesar do tema estar em voga atualmente principalmente em relação aos 

interesses dos acionistas minoritários, o tema é muito mais amplo do que o tríplice interesse do 

art. 116 ,§ un, da Lei das S.A, o conceito do direito anglo-americano de corporate governance 

designa as posturas da companhia com relação as suas finalidades institucionais com relação 

aos vários interesses que permeiam o mundo corporativo, tais como, dos empregados e da 

comunidade onde atua. A solução encontrada nos países anglo-americanos foi conferir a tarefa 

de zelar por estes interesses ao conselho de administração, em contrapartida possui maior 

autonomia através da nomeação de conselheiros independentes e poderes mais amplos do que 

aqueles conferidos pela legislação brasileira, por exemplo, atuando acima da diretoria. As 

regras de boas práticas de governança corporativa nesses países, assim como no Brasil, são 

elaboradas pelo próprio mercado e aceitas voluntariamente pelas empresas, como o caso da 

Organization for Economic Cooperation and Development (“OECD”) que estabeleceu em 2004 

um código de Principles of Corporate Governance destacando a relação entre os empregados 

e a comunidade de atuação da empresa (stakeholders) (BORBA, 2015, p. 159).  

No mercado brasileiro, os costumes de mercado adotados pelas companhias de capital 

aberto são as Diretrizes de Governança Corporativa da BM&FBovespa e as recomendações de 

                                                 
11 BORBA, José Edwaldo Tavares, Direito Societário, 14ª Edição, São Paulo: Atlas, 2015, p. 159 
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outras associações como o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ambas as 

regulamentações adotam a resolução de conflitos pela via arbitral. A BM&FBovespa criou três 

níveis de aplicação de boas práticas de governança corporativa, o Nível 1, Nível 2 e o Novo 

Mercado, as companhias listadas no Nível 2 e no Novo Mercado são obrigadas a solucionar 

seus conflitos na Câmara de Arbitragem do Mercado (“CAM”), criada pela própria 

BM&FBovespa, apesar de não ser obrigatório, algumas empresas do Nível 1 também se 

submeteram à jurisdição da CAM.  

 Com a inserção da cláusula arbitral, o procedimento arbitral a ser instaurado na CAM 

poderá dirimir litígios de matérias relacionadas a Lei das S.A, Estatutos Sociais, normas 

editadas pelo Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, CVM e da própria 

BM&FBovespa e demais normas gerais relacionadas ao mercado de capitais.  

Em relação ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado, a BM&FBovespa esclarece 

nas suas Diretrizes de Governança Corporativa12 que:  

 

As ações de emissão da BM&FBOVESPA estão listadas no "Novo Mercado", 

segmento destinado à negociação de ações emitidas por companhias que se 

comprometam, voluntariamente, com a adoção de práticas de governança 

corporativa adicionais àquelas exigidas pela legislação brasileira em vigor. A 

adesão da BM&FBOVESPA às regras consolidadas no Regulamento de 

Listagem do Novo Mercado tem como consequências diretas e imediatas, 

além de outros benefícios, a ampliação dos direitos dos acionistas, a melhora 

da qualidade das informações usualmente prestadas pelas companhias abertas 

e a resolução dos conflitos societários por meio de uma Câmara de 

Arbitragem, oferecendo aos investidores a segurança de uma alternativa mais 

ágil e especializada.  

 

 

 O Novo Mercado foi lançado pela Bovespa em 2000, e à partir da primeira listagem 

feita em 2002 tornou-se o padrão de governança a ser adotada pelas sociedades anônimas 

abertas que optam pela comercialização de suas ações na bolsa de valores, a adoção de tais 

práticas trouxe mais segurança não apenas aos investidores, mas também à todos os grupos 

envolvidos na atividade empresarial e demonstrou a evolução da capacidade do mercado de 

capitais brasileiro de captar investimentos estrangeiros com o fito de fomentar a economia local. 

BORBA define o Novo Mercado como uma ideia surgida na Alemanha para distinguir na bolsa 

de valores ações que adotam regras estabelecidas pelo próprio mercado daquelas que não as 

                                                 
12 BM&FBOVESPA. Diretrizes de governança corporativa da bm&fbovespa. Disponível em: 

<http://ri.bmfbovespa.com.br/fck_temp/26_2/diretrizes_de_governanca_corporativa_da_bmfbovespa.pdf>. 

Acesso em: 01 jul. 2017. 
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acolhem criando diferentes níveis de proteção, o que vem sendo adotado pela Bolsa de Valores 

de São Paulo, as condições para que uma companhia opere nestes moldes estão relacionadas 

com garantidas beneficiárias aos acionistas minoritários dentro do Estatuto Social, emissão de 

ações somente com direito a voto, direito ao tag along, auditoria trimestral, grande volume de 

ações no mercado, e participação maior dos minoritários no conselho fiscal. (BORBA, 2015, p. 

180-181) 

É importante salientar a maturidade do mercado brasileiro em criar sua própria 

regulamentação com base em experiências bem-sucedidas de outros países, mostrando 

segurança para os investidores, além disso, demonstra também o crescimento do próprio Direito 

brasileiro consagrando o instituto da arbitragem através da prática, superando inclusive a 

desconfiança do mercado surgida no início da vigência da Lei de Arbitragem, que foi vencido 

pela declaração de constitucionalidade do referido diploma legal e o uso pela prática. O IBGC 

recomenda que os conflitos sejam resolvidos preferencialmente por arbitragem e/ou mediação 

pelos motivos já apresentados no presente trabalho, no seu Guia de Melhores Práticas de 

Governança Corporativa13 entende que: 

 

É fundamental prever formas ágeis e eficazes de resolução de controvérsias e 

divergências entre sócios e administradores e entre estes e a própria 

organização, para evitar prejuízos ao desempenho ou redução do valor da 

organização. 

[...] 

Práticas 

a) Os conflitos entre sócios, administradores e entre estes e a organização 

devem, preferencialmente, ser resolvidos mediante a negociação entre as 

partes. Caso isso não seja possível, recomenda-se que sejam resolvidos por 

meio de mediação e/ou arbitragem. É recomendável a inclusão desses 

mecanismos no estatuto/contrato social ou em compromisso a ser firmado 

entre as partes. 

 

 

 No que se refere às cláusulas que devem constar no Estatuto Social das companhias, o 

IBGC recomenda a inserção da cláusula compromissória de arbitragem, disponibilização e 

informações sobre o arquivamento dos acordos de acionistas, ato contínuo, também recomenda 

a resolução dos conflitos oriundos de tais acordos pela via arbitral como boa prática de 

governança corporativa, além dos motivos já expostos no presente trabalho da escolha da 

arbitragem como forma de resolução de controvérsias, adiciona-se também como vantagem a 

                                                 
13 Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Código das melhores práticas de governança corporativa. 5 ed. 

São Paulo: IBGC, 2015. 27 p 
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segurança advinda da governança corporativa. Conforme as recomendações de práticas de boa 

governança corporativa do IBGC14: 

 

a) O estatuto/contrato social deve, sempre que aplicável, contemplar: 

[...] x. cláusulas de arbitragem e/ou outras formas de resolução de conflito  

[...] xii. informações sobre o arquivamento e a disponibilização de acordo de 

acionistas. 
 

 

 Conforme demonstrado acima, o mercado brasileiro recomenda o uso de arbitragem 

para solução de conflitos envolvendo as companhias, entretanto, é preciso verificar 

empiricamente quais empresas listadas em bolsa possuem a cláusula compromissória de 

arbitragem em seus respectivos Estatutos Sociais. Em consulta à lista de empresas que aderiam 

à Câmara de Arbitragem do Mercado disponível no website da BM&FBovespa15 existem 179 

(cento e setenta e nove) empresas listadas em bolsa submetidas à jurisdição da Câmara de 

Arbitragem do Mercado. 

 

6 Análise Jurisprudencial: Casos Concretos em que a Arbitragem se Mostrou 

Vantajosa  

 

 Conforme exposto no capítulo anterior, as companhias abertas atuantes no Brasil 

optaram por solucionar seus litígios na Câmara de Arbitragem do Mercado devido as 

recomendações do próprio mercado brasileiro, devido ao sigilo inerente à arbitragem foram 

submetidos poucos casos envolvendo acordos de acionistas de sociedades anônimas abertas ao 

Judiciário brasileiro, exposto isso, será feita a análise de casos em que a inserção ou a melhor 

redação da cláusula arbitral poderiam ter contribuído para uma melhor resolução do conflito. 

 O primeiro acórdão analisado foi de julgamento realizado em 12 de agosto de 2014 pela 

15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro cuja relatoria foi da Des. Jacqueline 

Lima Monteiro, o apelante Sr. José Thadeu Teixeira interpôs recurso de apelação em face de 

sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro que 

condenou o apelante a emitir declaração de vontade, no sentido de efetivar a transferência das 

ações preferenciais de propriedade do apelante para as empresas Metal Data S.A. e Mineração 

                                                 
14 Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Código das melhores práticas de governança corporativa. 5 ed. 

São Paulo: IBGC, 2015. 25 p 
15 BM&FBOVESPA. Empresas que aderiram à Câmara de Arbitragem do Mercado. Disponível em: 

<http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/camara-de-arbitragem-do-mercado-cam/empresas-que-

aderiram/>. Acesso em: 01 jul. 2017. 
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Cruzeiro do Sul S.A., ora apeladas, no valor apurado em balanço especial, o apelante não 

concordou com o valor apurado e pediu a prova pericial em juízo para apuração de haveres, o 

que foi negado pelo Juízo de primeira instância. A sentença da primeira instância foi reformada 

pelo TJRJ que determinou a realização da prova pericial, segue ementa do referido acórdão: 

 

APELAÇÃO. EMPRESARIAL. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO E 

COMPRA DAS AÇOES PELAS COMPANHIAS AUTORAS. 

PRELIMINARES. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. As sociedades 

autoras ajuizaram a ação para a exclusão do réu, por deslealdade, e para 

compeli-lo a vender-lhes as ações pelo preço ofertado em Juízo. O sócio 

dissidente jamais concordou o valor apurado pelas Companhias. O considera 

"vil". Para comprovar o real valor dos títulos, requereu prova pericial. O Juiz, 

rejeitando as preliminares de convenção de arbitragem e de ilegitimidade ativa 

ad causam das autoras - mas sem apreciar o pedido de produção da prova 

técnica - julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 330, I do CPC. O 

réu apelou e voltou a suscitar as preliminares referidas, além do cerceamento 

de defesa. Assiste-lhe parcial razão. 2. A cláusula compromissória 

estabelecida no Acordo de Acionistas só vale para solucionar divergências 

futuras entre os sócios, fundadas na "interpretação" do referido Acordo. E não 

entre eles e a Sociedade (Cláusula 7ª). Preliminar rejeitada. 3. Se o valor das 

ações preferencias do sócio retirante ou excluído será pago pelas Sociedades 

- e não pelos demais acionistas - têm elas legitimidade para figurar no polo 

ativo da demanda. Preliminar rejeitada. 4. Se o recorrente, ao longo do feito, 

vem manifestando discordância com o preço oferecido pelas autoras para a 

aquisição das ações, e pede a produção da prova pericial para a apuração dos 

haveres sociais exatamente por entender que não refletem a situação 

econômica e financeira da sociedade, cabia ao Juiz apreciar o pedido, e não 

julgar antecipadamente a lide ao fundamento de que o sócio dissidente "não 

apresentou documentos que apontem que à época do afastamento tal valor 

patrimonial não era adequado" e que "no mesmo mês em que o réu deixou de 

fazer parte da Metal Data S.A., outro sócio também o fez, em preço 

proporcional ao ora discutido" (fl. 580). Preliminar acolhida. 5. Recurso 

provido para desconstituir a sentença para que seja dado ao apelante a 

oportunidade de produzir a prova pericial requerida. 

Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO - Julgamento: 12/08/2014 - 

DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL - 0156576-96.2012.8.19.0001 
 

 

 

 O caso em tela evidencia alguns pontos defendidos no presente trabalho, a começar pelo 

(a) tempo de julgamento da ação, a sentença reformada foi prolatada em 18 de novembro de 

2013 e o recurso de apelação julgado aproximadamente um ano depois, enquanto a Câmara de 

Arbitragem possui prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para julgamento do caso16. 

Conforme o entendimento da 15ª Câmara Cível do TJRJ, houve cerceamento de defesa do 

                                                 
16 CÂMARA DE ARBITRAGEM DO MERCADO. Perguntas frequentes. Disponível 

em:<http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/camara-de-arbitragem-do-mercado-cam/perguntas-

frequentes/>. Acesso em: 01 jul. 2017. 
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apelante quanto a não apreciação do pedido da prova pericial, diferentemente do processo 

judicial, as partes podem convencionar previamente a respeito da produção de prova pericial, 

que pode ser inclusive suplantada caso o árbitro possua conhecimento técnico suficiente para 

julgar o feito.  

 Devido à publicidade dos autos do processo, foi possível a consulta ao inteiro teor da 

cláusula compromissória de arbitragem inserida no acordo de acionistas mencionado na lide: 

 

Qualquer divergência entre as PARTES, fundada na interpretação deste 

ACORDO, deverá ser submetida à Arbitragem, nos termos da da Lei n° 9.306 

de 25.09.1996, elegendo os ACIONISTAS envolvidos um Árbitro na cidade 

do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, para resolver a questão. 

Não havendo acordo na escolha do Árbitro, as PARTES recorrerão à Justiça, 

no Foro Central da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 

Brasil, para ser designado o Árbitro, nos termos da Lei citada. As PARTES 

renunciam a qualquer outro foro, que não a Arbitragem como aqui 

estabelecem, ainda que privilegiado, e estão de acordo em que as despesas 

incorridas com a Arbitragem serão suportadas na forma estabelecida pela 

Arbitragem. As Partes elegem as regras de Arbitragem da Associação 

Comercial do Rio de Janeiro para serem observadas pelos Árbitros.  

 

 
 

 Ao analisar a cláusula acima mencionada, verifica-se que ela está em desacordo com as 

boas práticas de governança corporativa citadas no presente trabalho, enquanto as mesmas 

recomendam que todos os conflitos sejam resolvidos por vias alternativas ao Poder Judiciário, 

os acionistas optaram por uma redação conhecida como cláusula arbitral vazia, ou seja, ficaria 

a cargo das partes posteriormente definirem algumas questões relativas à arbitragem, além 

disso, somente as controvérsias relativas à interpretação do acordo de acionistas deveria ser 

submetida à arbitragem, fato esse que contribuiu para a submissão do litígio ao Poder Judiciário. 

A BM&FBovespa17 adota como padrão uma cláusula cheia onde todos os litígios serão 

submetidos à arbitragem, evitando assim o ajuizamento de uma ação judicial desnecessária, 

conforme abaixo: 

 

"As partes, desde já, assumem o compromisso de submeter à arbitragem, de 

forma definitiva, toda e qualquer divergência ou disputa relacionada ao 

presente instrumento, inclusive quanto à sua interpretação, execução, 

inadimplemento, rescisão ou nulidade, que deverá ser conduzida na Câmara 

de Arbitragem do Mercado, de acordo com os termos de seu Regulamento, 

com a estrita observância à legislação vigente, em especial a Lei nº 9.307/96, 

valendo, outrossim, a presente como Cláusula Compromissória, nos termos 

                                                 
17 CÂMARA DE ARBITRAGEM DO MERCADO. Modelos de cláusula compromissória. Disponível em: 

<file:///d:/ilou%20drumond/uff/10%c2%ba%20periodo/tcc/pesquisa/acordoacionistas.pdf>. Acesso em: 01 jul. 

2017. 
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do artigo 4º dessa mesma Lei. Obrigam-se, para tanto, a firmar o respectivo 

termo de arbitragem e a acatar a sentença arbitral que vier a ser proferida, 

relativa a qualquer disputa ou controvérsia eventualmente surgida. 
 

 

 

Em outro julgado o TJSP reconheceu a existência de matéria decisória complexa para 

julgamento num litígio em que a cláusula arbitral permite o acionamento do Poder Judiciário 

para deferimento de medidas cautelares. No caso em tela, a agravante Compsis Computadores 

e Sistemas Indústria e Comércio Ltda. interpôs agravo de instrumento em face de decisão que 

não suspendeu a cláusula de não concorrência prevista em acordo de acionistas, o Tribunal 

reformou a decisão para suspender a cláusula de não concorrência. Além de evidenciar a 

vantagem da especialidade do árbitro, o julgado também demonstra o impacto que um processo 

judicial pode prejudicar a condução das atividades empresariais. Segue a ementa do julgado: 

 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Pedido de 

tutela antecipada indeferido. Requerimento de suspensão de cláusula de 

concorrência fixada em acordo de acionistas. Demonstração do periculum in 

mora. Em que pese a existência de matérias complexas, está claro o estado de 

beligerância e o perigo que pode ser causado pelo engessamento das 

atividades empresariais da agravante. Provimento do recurso para suspender 

a eficácia da cláusula mencionada.  

(Relator(a): Enio Zuliani; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1ª Câmara 

Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 09/09/2015; Data de 

registro: 16/09/2015)” 

 

 

7 Conclusão 

 

O presente estudo propiciou uma análise da resolução de controvérsias envolvendo 

acordos de acionistas de companhias abertas pela via arbitral está sendo utilizada pelo mercado 

brasileiro, uma reflexão acerca dos benefícios desse meio alternativo de resolução de conflitos 

com relação ao ajuizamento de ação no Judiciário, além disso, também permitiu comparar as 

desvantagens trazidas pelas duas formas de jurisdição e como o uso da arbitragem melhora as 

práticas de governança corporativa das empresas listadas em bolsa.  

A grande maioria das companhias de capital possui cláusula compromissória de 

arbitragem para resolução de seus litígios devido à regulamentação da BM&FBovespa e 

recomendações de boas práticas de governança corporativa, mesmo a arbitragem apresentando 

algumas desvantagens em relação ao processo judicial tradicional. No presente trabalho foi 

possível apresentar a quantidade de empresas que optam pela arbitragem da Câmara de 

Arbitragem do Mercado e apresentar pontos de vista doutrinários a respeito do tema. Além 
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disso foram apresentadas as vantagens e desvantagens do processo arbitral frente ao processo 

judicial. Por fim, foram comparados os julgados relevantes para o tema do presente trabalho. 

O mercado brasileiro utiliza bastante o instituto da arbitragem para solução de litígios, 

a segurança jurídica que o instituto hoje carrega devido à consolidação dos entendimentos dos 

Tribunais e ampla doutrina relacionada ao tema, há também fortes costumes de mercado 

apresentados no presente trabalho que recomendam a utilização da via arbitral. 

A pesquisa doutrinária permitiu uma visão geral dos institutos jurídicos abordando os 

seus conceitos, aplicações e características, além disso, possibilitou-se a partir das análises 

teóricas dos autores inter-relacionar os institutos analisados. Através da análise da obra de 

BORBA foi possível traçar um panorama geral das temáticas abordadas, em contrapartida, a 

análise da obra de STEIN permitiu um aprofundamento maior da arbitragem e sua relação com 

os conflitos societários. A pesquisa feita na doutrina de BERTOLDI permitiu especificar o 

acordo de acionistas e permear suas relações com a arbitragem e governança corporativa.  

A análise da lex mercatória, feita a partir das publicações do IBGC e BM&FBovespa, 

evidenciou a aplicabilidade prática dos institutos na prática jurídica e como o mercado a 

enxerga, ademais, as estatísticas da BM&FBovespa que foram apresentadas no presente 

trabalho exemplificaram o extenso uso da arbitragem no mercado de capitais brasileiro como 

boa prática de governança corporativa. 

Devido ao sigilo imposto aos procedimentos arbitrais, a análise jurisprudencial no 

presente trabalho focou-se em casos onde o melhor manejo durante a instauração do processo 

arbitral poderia alterar o desfecho dos casos. 

Dada a importância do tema para o mercado brasileiro e o contexto macroeconômico e 

político vivido pelo Brasil atualmente, torna-se necessário um desenvolvimento continuado da 

aplicação de boas práticas de governança corporativa com o objetivo de recuperar a 

credibilidade das empresas aqui atuantes por meio do amadurecimento de tais práticas no dia-

a-dia das companhias, passando inclusive pelo fomento da pesquisa acadêmica do tema. 

Paralelamente, a expansão do uso de arbitragem como alternativa viável para as pequenas e 

médias empresas trazendo maior segurança jurídica e agilidade na resolução de litígios.  

Nesse sentido, demonstrou-se que a utilização da arbitragem como boa prática de 

governança corporativa é uma realidade do mercado brasileiro, bem como, suas vantagens 

frente ao processo judicial o que comprova um amadurecimento na segurança das empresas no 

que tange à disputas acionárias garantindo um melhor ambiente negocial para acionistas, 

administradores, comunidade e colaboradores.  
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