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Resumo: A arbitragem como mecanismo de solução de conflitos em companhias abertas
e proteção de investidores apresenta uma série de desafios, seja porque ilícitos podem
afetar uma infinidade de acionistas, seja em razão de os custos da arbitragem individual
poderem exceder em muito o valor pleiteado. Assim, é preciso avançar na reflexão sobre
formas coletivas de acessar os procedimentos arbitrais no Brasil. A proposta deste texto
é discutir a possibilidade de associação de acionistas iniciar procedimento de arbitragem
coletivo, tanto na condição de representante legal quanto como substituto processual
dos acionistas lesados. O tema será abordado a partir dos seguintes pontos:
disponibilidade do direito, vinculação da cláusula arbitral, efeitos da sentença,
confidencialidade, custos e indicação de árbitros.

Palavras-chave: Arbitragem coletiva - Companhia aberta - Associação de acionistas -
Representação - Substituição processual
Abstract: Arbitration as an instrument to solve conflicts in public companies and to
protect investors in capital markets presents a series of challenges, either because
wrongdoing can potentially affect an infinity of shareholders, or because the costs of an
arbitration proceeding can exceed the individual value of the claims. Therefore, one
needs to move forward in the reflection regarding the collective means to access
arbitration proceedings in Brazil. The aim of this paper is to discuss the possibility of a
shareholders' association starting a collective arbitration proceeding, either as a
shareholders’ legal representative or as a party. The paper will analyze the subject
through the following issues: availability of rights, binding effect of the arbitration
clause, effect of the arbitration award, confidentiality, costs and arbitrators nomination.
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1 Introdução

As companhias listadas nos segmentos especiais com padrões mais elevados de
governança corporativa da BM&FBovespa estão obrigadas a adotar o procedimento
arbitral para a solução de conflitos que envolvam legislação societária, disposições dos
estatutos sociais e normas da regulação do mercado de capitais.1 Atualmente, as
companhias listadas no Novo Mercado, Nível 2 e Bovespa Mais da BM&FBovespa
obrigatoriamente possuem cláusula arbitral nos seus estatutos sociais por determinação
dos regulamentos de listagem. A importância da arbitragem, no entanto, extrapola esta
previsão compulsória. Pesquisa recente demonstrou que companhias listadas em outros
segmentos (Tradicional e Nível 1) também inseriram cláusulas arbitrais em seus
estatutos e expressiva maioria de empresas opta pela arbitragem para dirimir conflitos
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em acordos de acionistas.2

A via arbitral como mecanismo para lidar com controvérsias societárias foi tratada em
duas reformas da Lei 6.404/1976 (Lei das S.A.). A primeira modificação ocorreu em
2001, com a expressa referência à arbitragem para solução de divergências de
acionistas com a sociedade ou entre si.3 Posteriormente, em 2015, acrescentou-se a
hipótese de direito de retirada aos acionistas dissidentes da inserção de convenção
arbitral no estatuto social e houve expressa referência à vinculação cláusula a todos os
acionistas.4

Arbitragem em companhias abertas com ações listadas em bolsa, no entanto, possuem
duas peculiaridades que, conjuntamente, representam desafios para se configurar como
efetivo instrumento de solução de controvérsias societárias e de proteção de
investidores.

A primeira relaciona-se com o fato de companhias com ações negociadas em bolsa
possuírem uma infinidade de acionistas. Por isso, as decisões societárias ilegais e o
descumprimento da regulação do mercado de valores mobiliários (em especial, falhas na
divulgação de informações) afetam o direito dos investidores em determinado papel ou
de todos os acionistas minoritários em determinado momento. Trata-se de relação
jurídica bastante diversa da existente nos contratos bilaterais ou nas relações societárias
com poucos sócios.

A segunda peculiaridade é que os eventuais danos individualmente sofridos podem
representar valores bastante inferiores aos custos do procedimento arbitral. Se a busca
pela indenização se der de forma isolada, a arbitragem revela-se como instrumento
juridicamente possível, mas pouco provável de existir. Seguindo este raciocínio, a via
arbitral representa opção para os investidores com alto percentual de participação no
capital social ou grande volume de negociação em determinado período. Certamente não
o é para pequenos investidores.

Os custos de litigar por arbitragem, portanto, podem representar um gargalo para o
acesso à justiça privada de determinados investidores. Uma consequência disso é a
proteção seletiva de investidores que pode acabar por inviabilizar os pleitos de
ressarcimento dos prejuízos por pequenos acionistas. Este problema pode ser superado
se forem melhor compreendidas as vias coletivas de litigância em arbitragem. Aqui está
o objeto do presente estudo.

O tema da arbitragem coletiva não é novo. Há discussão no mercado de capitais
norte-americano5 e algumas manifestações no sistema brasileiro, em outras matérias.6 A
pergunta que surge relaciona-se com a possibilidade de utilização da arbitragem na
forma coletiva para proteção de acionistas em companhias abertas com ações listadas
em bolsa.

A arbitragem coletiva pode ocorrer de duas formas. Na primeira, uma associação inicia a
arbitragem como representante dos acionistas que são seus associados. Na segunda, a
associação dá início ao processo arbitral como substituto processual, com fundamento na
legitimidade extraordinária garantida pelas Leis 7.913/1989, 7.347/1985 e 8.078/1990,
para proteger direitos individuais homogêneos.

A análise da literatura sobre o tema permite indicar três questões principais que devem
ser resolvidas para viabilizar a arbitragem coletiva no Brasil:

(i) vinculação da cláusula compromissória – como a arbitragem é figura de consenso,
questiona se os acionistas e/ou a associação estão vinculados à cláusula
compromissória, à medida que não haverá assinatura expressa deles aposta na
convenção de arbitragem;

(ii) disponibilidade do direito – como a arbitragem só pode ser eleita para dirimir direitos
patrimoniais disponíveis, e como os direitos tutelados pela via coletiva ostentam a
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natureza de direitos individuais homogêneos, questiona se estes direitos são disponíveis
e, assim, passíveis de ser dirimidos pela arbitral; e, por fim,

(iii) os efeitos da sentença arbitral – como, de novo, a arbitragem é figura de consenso,
de modo que os efeitos da sentença arbitral só atingem àqueles que com ela
concordaram, questiona-se se a sentença arbitral produziria ou não efeitos para todos os
representados ou substituídos no processo pela associação.

Passa-se, a seguir, a analisar as duas alternativas propostas neste texto, a partir do
enfrentamento das questões colocadas para viabilizar a arbitragem coletiva em
companhias abertas no Brasil. Posteriormente, são tratados outros pontos, como
confidencialidade, custo e nomeação de árbitros. Ao final, são apresentadas as
conclusões.

2 Arbitragem coletiva “por representação”

A primeira possibilidade de se iniciar uma arbitragem coletiva ocorre quando uma
associação de acionistas minoritários ou investidores instaura o procedimento para
reclamar as perdas experimentadas pelos seus associados7. Nesta situação, a associação
atua, com fundamento no art. 5, XXI, da Constituição Federal,8 como representante
processual dos acionistas que sejam também seus associados.9 O texto da Constituição
Federal confere legitimidade para a associação representar seus associados “judicial ou
extrajudicialmente”, o que deve incluir o direito do associado de ser representado pela
associação também em arbitragem.10

É importante que se diga, entretanto, que a associação, nesse caso, não é parte no
processo: ela atua em nome dos seus associados, defendendo o direito deles, na
condição de representante processual.11

2.1 Vinculação à cláusula compromissória

A primeira questão a que se pretende responder é a seguinte: no caso de cláusula
compromissória inserida no estatuto social da companhia, todos os acionistas
(minoritários e controladores) estão vinculados a ela? Se sim, a associação que atua
como representante dos acionistas, com fundamento no art. 5, XXI, da CF (LGL\1988\3),
também pode se valer da convenção de arbitragem para submeter o litígio à arbitragem?
A nosso ver, a resposta é positiva.

Na definição do art. 4, da Lei de Arbitragem, a cláusula compromissória é “a convenção
através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os
litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato. ” O § 2º, do mesmo
dispositivo, prevê que, para ser tida como válida, a cláusula compromissória deve estar
por escrito, podendo constar do próprio contrato ou de documento apartado que a ele se
refira.12

Como se vê, a cláusula compromissória precisa estar necessariamente por escrito, mas
isso não quer dizer que o consentimento das partes, isto é, sua manifestação de
vontade, precise também respeitar forma solene. Na verdade, na falta de exigência legal
específica, o consentimento das partes não precisa respeitar forma específica, podendo
constar de troca de correspondências, ser aferido por comportamento conclusivo ou por
qualquer outro meio que registre a aceitação da arbitragem como meio de solução de
litígios.

É o que prevê o art. 107, do Código Civil (LGL\2002\400), quando estipula que “a
validade do ato não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente o
exigir”. Há precedente recente do STJ afirmando esse entendimento, do qual vale
destacar o seguinte trecho:

“De se destacar que a manifestação de vontade das partes contratantes, destinada
especificamente a anuir com a convenção de arbitragem, pode se dar, de igual modo, de
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inúmeras formas, e não apenas por meio da aposição das assinaturas das partes no
documento em que inserta”.13

Além de não precisar respeitar forma solene, saliente-se também que, no contexto da
relação societária, em que vigora o princípio da maioria, não há necessidade de que o
consentimento com a cláusula compromissória ocorra de forma individualizada.14 É o
que se depreende do art. 136-A, da Lei das S.A.,15 que autoriza a inserção e prevê que a
cláusula compromissória no estatuto social vincula todos os acionistas da companhia,
garantindo, em contrapartida, o direito de recesso àqueles que votarem contra a
decisão.16

Na arbitragem coletiva iniciada por associação como representante processual dos seus
associados, após a edição do art. 136-A, da Lei das S.A., a vinculação dos acionistas à
cláusula compromissória não parece apresentar grande dificuldade: inserida a convenção
de arbitragem no estatuto social da companhia, todos os seus acionistas estarão
vinculados à cláusula e obrigados a submeter seus conflitos à solução arbitral.

Questão mais difícil é saber se a associação, que representa os acionistas e que não
assinou a cláusula compromissória, também pode dela se valer para obrigar os
controladores a participar da arbitragem. A nosso ver, a resposta é igualmente positiva.

Nos casos de representação associativa, a associação age em nome e por conta dos seus
associados, isto é, são os próprios associados (que, no caso, estão vinculados à cláusula
compromissória) os titulares da relação de direito material controvertida e que falam por
meio da atuação da associação.17

Considerando, pois, que, nos casos de representação associativa, quem age são os
próprios associados, e que, no caso, esses associados estão vinculados à cláusula
compromissória, parece razoável supor que eles poderão se valer da convenção de
arbitragem a que estão vinculados, através da associação da qual participam, para
iniciar a arbitragem.

Por fim, há ainda uma última questão relevante ligada à vinculação das partes à cláusula
compromissória. Em arbitragem vigora o princípio competência-competência, segundo o
qual cabe aos árbitros, em primeiro lugar, analisar as questões ligadas à existência,
validade e eficácia da cláusula compromissória.18

Isso quer dizer que, havendo dúvida quanto à possibilidade de utilização da arbitragem
coletiva pela associação como representante dos seus associados, caberá ao árbitro, em
primeiro lugar, analisar a questão da vinculação das partes à cláusula compromissória,
ficando a análise do Poder Judiciário relegada ao momento da anulação/execução da
sentença arbitral.

A nossa conclusão, portanto, é que a questão da vinculação das partes à cláusula
compromissória não representa um óbice à utilização da arbitragem coletiva no Brasil
para proteção de investidores no mercado de capitais.

2.2 Disponibilidade do direito

A segunda questão a que se pretende responder é a seguinte: o fato de só poderem se
submeter à arbitragem controvérsias envolvendo direitos patrimoniais disponíveis
constitui óbice à instauração da arbitragem pela associação, como representante dos
acionistas, para obter o ressarcimento causado por perdas diretamente experimentadas?
A nosso ver, a resposta é negativa.

O art. 1, da Lei de Arbitragem, prescreve que as partes só podem submeter à
arbitragem os litígios de natureza patrimonial disponível.19 Disponível é todo direito
sobre o qual se possa alienar, renunciar, transmitir ou transacionar.20 Isto é, é o direito
que pode ser livremente exercido por seu titular.21
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A questão que se coloca nesse ponto, portanto, é se o direito dos acionistas de reclamar
as perdas experimentadas é disponível, isto é, passível de ser livremente exercido por
seu titular, e, assim, de ser submetido à arbitragem.

Segundo propõe André Vasconcelos Roque, o atributo da disponibilidade ou não de um
direito está, na verdade, ligado ao direito material que se pretende levar à arbitragem,22

e não ao fato de que, por autorização legal, esse direito poder ser tutelado por meio da
via coletiva, que se constitui em mero instrumento processual.23 Saber se o direito tem
natureza disponível, portanto, dependerá da análise do caso concreto,24 em especial do
direito material controvertido entre as partes, nada tendo que ver com a possibilidade de
utilização da via da tutela coletiva.

Assim é que o abuso do poder de controle pode, por exemplo, deflagrar consequências
no plano administrativo sancionatório (com abertura de processo na Comissão de
Valores Mobiliários) e consequências puramente econômicas consistentes nas perdas
financeiras experimentadas pela companhia ou pelos acionistas minoritários que
sofreram com o ato ilícito praticado pelos controladores.25 Entre os exemplos que se
configuram como direito individual disponível dos acionistas podem-se citar também:
realização de oferta pública para alienação das ações em caso de transferência do
controle; indenização dos danos causados por informações falsas divulgadas ao
mercado; direito de retirada mediante pagamento de reembolso etc.

O direito individual afetado dos acionistas configura-se como direito material de natureza
claramente patrimonial, porque pode se traduzir em dinheiro e, por consequência,
disponível. Os acionistas poderiam – se assim fosse do seu desejo – transacionar sobre
esse direito, abrindo mão em parte ou na totalidade da pretensão de reclamar a
indenização pelos prejuízos experimentados.

No que se refere, portanto, à disponibilidade do direito como pressuposto para se
verificar a possiblidade de se constituir uma arbitragem coletiva no Brasil, a resposta
parece ser no sentido de que, em se tratando de litígio versando sobre indenização por
prejuízos causados, cuidam-se efetivamente de direitos disponíveis, passíveis de ser
submetidos à via arbitral.

A conclusão que daí se extrai é que, para ser submetida à arbitragem, a controvérsia
deverá sempre se limitar aos aspectos patrimoniais disponíveis do litígio, sobre os quais
as partes podem renunciar (isto é, dispor), não afetando as responsabilidades
administrativas e penais que deveram ser objeto de procedimentos punitivos nas suas
respectivas esferas.

2.3 Eficácia da sentença

A terceira e última questão a que se pretende responder é a seguinte: admitindo-se que
a associação possa se valer da cláusula compromissória, que tenha legitimidade para
figurar no polo ativo da ação em nome e por conta dos seus associados, e que o direito
reclamado seja disponível, submetida a controvérsia à arbitragem, a sentença que virá
ser proferida operará efeitos com relação a todos os acionistas ou somente aos
associados da associação?

Havendo a mera representação dos acionistas minoritários pela associação, a sentença
produzirá os mesmos efeitos que qualquer sentença judicial produz em território
nacional: há coisa julgada entre as partes, mas o resultado no julgamento não aproveita
aos demais acionistas que no processo não foram representados.26

3 Arbitragem coletiva “por substituição”

A segunda hipótese que se pretende analisar é de associação que, na condição de
substituta processual, inicia arbitragem para reclamar as perdas experimentadas por
todos os titulares do mesmo direito individual homogêneo. Nesse caso, está-se tratando
da ação coletiva prevista na combinação do disposto nas Leis 7.913/1989, 7.347/1985 e
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8.078/1990.

O ordenamento jurídico brasileiro prevê especificamente a ação civil pública de
responsabilidade por danos causados aos investidores do mercado de valores mobiliário
desde 1989.27 A lei define o Ministério Público como parte legítima para, de ofício ou por
solicitação da CVM, adotar medidas judiciais com o objetivo de evitar prejuízos ou obter
ressarcimento de danos causados a titulares de valores mobiliários e aos investidores de
mercado.28 A legitimidade do Ministério Público, no entanto, não afasta a possibilidade
de medida judicial individualmente utilizada por investidores prejudicados.29

Os valores da indenização objeto de eventual condenação deverão ser revertidos aos
investidores lesados, na proporção de seu prejuízo.30 Para tanto, cada investidor terá
que habilitar o seu crédito no processo. Esse direito decai em dois anos.31 Se não houver
habilitação de investidores e sobre valores pagos a título de indenização, a quantia que
sobrou será recolhida ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos.32

A sentença trará uma condenação genérica, que reconhece a responsabilidade do réu
pelos danos causados e o condena a repará-los às vítimas ou a seus sucessores, ainda
não identificados.33 Há então uma liquidação de sentença, a título individual, em que
caberá provar, aos que se habilitarem, o dano pessoal e o nexo de causalidade entre
esse dano e o dano geral reconhecido na sentença, além de qualificar os prejuízos.

Apesar de estar claro o objetivo de indenizar os investidores, a doutrina defende que a
litigância coletiva também se presta a tutelar o mercado de valores mobiliários. Nesse
raciocínio, atinge-se a adequada proteção do investidor com a existência de confiança no
mercado em que as regras do jogo são obedecidas.34

Há também a possibilidade de os investidores buscarem a tutela judicial coletivamente
com o ajuizamento de ações coletivas por associação de investidores.35 Para ajuizar a
ação coletiva, a associação deve estar constituída há pelo menos um ano e ter como
objetivo social a proteção de investidores. No entanto, esse requisito temporal de
existência da associação pode ser afastado pelo juiz.36 Há divergência sobre a
necessidade de autorização por deliberação dos associados para a propositura da medida
judicial coletiva.37

3.1 Vinculação à cláusula compromissória

A primeira questão é a seguinte: pode a associação dar início ao processo arbitral como
substituta processual, com fundamento na legitimidade extraordinária garantida pelo
disposto nas Leis 7.913/1989, 7.347/1985 e 8.078/1990, para substituir todos os
membros do grupo titulares do direito individual homogêneo protegido? A nosso ver, a
resposta é positiva.José Frederico Marques conceitua a substituição processual da
seguinte forma:

“Prevê-se, aí, a chamada substituição processual, a qual ocorre justamente quando
alguém, em nome próprio, pleiteia direito alheio. Não coincidindo o sujeito da relação
processual com o da relação substancial, verifica-se caso de legitimação ad causam
extraordinária. Por esse motivo, a substituição processual depende sempre de previsão
expressa da lei, como o preceitua, claramente, o citado art. 6º do Código de Processo
Civil”.38

Seguindo a definição, portanto, mediante expressa previsão legal, o substituto
processual atua em nome próprio, mas na defesa do interesse alheio, isto é, pisa nos
sapatos dos substituídos.

No caso da ação coletiva, são os arts. 5º, item V, da Lei de Ação Civil Pública, 82, IV, e
91, do CDC (LGL\1990\40), que conferem, de maneira expressa, legitimidade para a
associação dar início a ação coletiva na condição de substituta processual.

Assim, havendo cláusula compromissória no estatuto social, que em tese vincula a todos
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os acionistas da sociedade, pode-se concluir que por expressa autorização das Leis
7.913/1989, 7.347/1985 e 8.078/1990, a associação de fato tem legitimidade para, na
condição de substituta processual de parte desses acionistas, iniciar uma arbitragem
coletiva para reclamar o ressarcimento dos prejuízos experimentados.

Corrobora essa conclusão o fato de que a substituição processual, que é fenômeno que
opera no mundo do direito processual, não deve interferir na relação de direito material
entre o substituído (os acionistas minoritários) e a contraparte contra quem o substituto
(a associação) pretende litigar (os acionistas controladores), que é quem efetivamente
deve estar vinculado à cláusula compromissória para que se possa falar em arbitragem.
O substituto, por força de lei, tem legitimidade extraordinária para figurar no processo,
mas não integra a relação de direito material objeto da disputa.

Isto é, para aferir, se é possível se valer da arbitragem coletiva “por substituição”, são
os acionistas – verdadeiras partes da relação de direito material que será discutida no
processo – que devem estar vinculados à cláusula compromissória, não se afigurando
relevante que a associação propriamente dita não tenha subscrito a cláusula
compromissória39.

A nosso ver, portanto, a associação, mesmo agindo como substituta processual dos
acionistas, pode se valer da cláusula compromissória para ingressar com arbitragem
para reclamar as perdas por eles experimentadas.

3.2 Disponibilidade do direito

A segunda questão é a seguinte: o fato de só poderem se submeter à arbitragem
controvérsias envolvendo direitos patrimoniais disponíveis constitui óbice à instauração
da arbitragem pela associação, como substitua processual dos acionistas minoritários?

Nesse ponto, não há nada a acrescentar ao já tratado acima. Os direitos individuais
homogêneos são de natureza patrimonial e disponível.

Primeiro, concorda-se com André Vasconcelos Roque40 quando ele afirma que a
disponibilidade ou não do direito está, na verdade, ligada ao direito material que se
pretende levar à arbitragem, e não ao fato de, por autorização legal, esse direito poder
ser tutelado por meio da tutela coletiva.

Segundo, anui-se com Ana Luiza Nery41 no sentido de que todo fato no mundo real pode
deflagrar consequências concomitantes em diversos campos do direito, devendo, para
ser submetida à arbitragem coletiva, a questão controvertida sempre se limitar aos
aspectos patrimoniais e disponíveis do litígio.

Como, no caso, a análise se restringe aos litígios versando sobre indenização por
prejuízos causados, pode-se concluir que se trata efetivamente de direitos disponíveis,
passíveis de ser submetidos à arbitragem.

Acrescenta a isso, no caso da ação coletiva, que o art. 3º, da Lei 7.347/1985,42 prevê
que a ação coletiva terá por objeto a condenação em dinheiro, o que reforça a assertiva
de que a arbitragem se limitará aos aspectos disponíveis do litígio, não constituindo a
disponibilidade qualquer óbice à arbitragem coletiva por substituição.

3.3 Eficácia da sentença

A terceira e última questão é a seguinte: no caso de arbitragem coletiva “por
substituição”, a sentença que vier a ser proferida operará efeitos com relação a todos os
acionistas, ou somente àqueles associados da associação que figurou na arbitragem?

No que concerne à eficácia da sentença, aplica-se à tutela coletiva, os preceitos dos arts.
103 e 104, do CDC (LGL\1990\40).43 Esses dispositivos prescrevem que, para o caso
dos direitos individuais homogêneos, se o pedido for julgado procedente, todos as
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pessoas que sejam titulares de tais direitos poderão se aproveitar do resultado da
decisão.

Além disso, se houver procedência do pedido na ação coletiva, “a condenação será
genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados”.44 A execução poderá
ser coletiva ou individual.45 Apesar de a lei deixar claro que a sentença deve ser pela
procedência do pedido, tanto associados como outros investidores que estejam inseridos
no grupo de interesses individuais homogêneos podem proceder à liquidação da
sentença e à execução.46 Há jurisprudência do STJ que restringe os efeitos apenas aos
associados47 ou então aos afetados e domiciliados no território de competência do órgão
julgador.48

Se a ação, entretanto, for julgada improcedente, o pedido não faz coisa julgada material,
ficando os investidores livres para o ajuizamento da ação individual correspondente,
salvo para os membros que ingressaram como litisconsortes ativos no processo (caso
em que a decisão será vinculante independentemente do resultado).49

Como a sentença arbitral se equipara à sentença judicial para todos os efeitos, por força
de determinação legal expressa,50 pode-se considerar que os mesmos efeitos que a lei
atribui à sentença judicial no caso da ação coletiva deverão valer para a sentença
arbitral se esse for o regime escolhido para resolver o litígio.

Estando todas as partes vinculadas à cláusula compromissória (por força da sua
existência no estatuto social), tendo o procedimento de arbitragem se instaurado por
iniciativa de associação, para dirimir litígios patrimoniais disponíveis, pode-se concluir
que, na forma do art. 103, do CDC (LGL\1990\40), se o procedimento for julgado
procedente, todos os acionistas da companhia poderão se valer dos efeitos da sentença
arbitral para se ressarcir dos prejuízos causados.

No que concerne à eficácia da sentença arbitral em ação coletiva, portanto, a existência
de disposição de lei expressa nesse sentido facilita a compreensão do instituto: se a
arbitragem for julgada procedente, todos os acionistas poderão se valer do resultado da
sentença; se, por outro lado, for julgada improcedente, a decisão não fará coisa julgada
em detrimento desses acionistas, estando eles livres para ajuizar a correspondente ação
individual.

4 Outras questões relevantes

Superada a questão da possibilidade de se instaurar uma arbitragem coletiva no Brasil,
resta cuidar de alguns aspectos procedimentais relevantes afetos às duas alternativas
veiculadas no capítulo anterior.

4.1 Confidencialidade

Uma primeira questão importante sobre a arbitragem coletiva diz com o conflito
existente entre a confidencialidade do procedimento de arbitragem e a publicidade
inerente à ação coletiva no Brasil.

A arbitragem apresenta vantagens comparativas que a tornam um meio mais adequado
para a solução de conflitos de natureza societária, dentre as quais está a
confidencialidade.

A confidencialidade atende aos interesses legítimos das partes em disputas desta
natureza porque estas podem querer (i) proteger segredos de negócio e informações
sensíveis e sigilosas;51 (ii) promover um ambiente de menor exposição para tentar
chegar a uma solução amigável;52 (iii) proteger a reputação das partes, que podem não
querer se expor;53 e (iv) concentrar os esforços em resolver a controvérsia através de
um método e privado e informal,54 em vez de através de um procedimento formalista e
público, que muitas vezes agrava desnecessariamente a situação litigiosa.

Ocorre que a confidencialidade, ao contrário do que se pensa, não é uma característica
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inerente e indissociável da arbitragem, mas comporta temperamento e ajuste por
previsão legal, regulamentar ou pela vontade das partes.55

No Brasil, o dever de confidencialidade não está expressamente previsto na Lei de
Arbitragem, senão em relação aos árbitros quando estabelece que eles devem agir com
discrição. Apesar disso, em linha com os demais órgãos arbitrais no âmbito
internacional, virtualmente todas as câmaras de arbitragem no Brasil contêm previsão
expressa no seu regulamento estipulando a confidencialidade dos procedimentos
arbitrais, inclusive o Regulamento de Arbitragem da CAM-BM&FOVESPA.56

No mercado de capitais, entretanto, vigora o princípio da transparência e o dever de as
companhias abertas divulgarem ao mercado todos os fatos relevantes que possam influir
na decisão dos investidores de comprar, manter ou vender as ações da companhia, o
que é incompatível com a confidencialidade completa da arbitragem.

No caso de que se trata, a nosso ver a análise é diferente para as duas modalidades de
ação coletiva.

Na ação coletiva “por representação”, para compatibilizar a confidencialidade, de um
lado, com o princípio da transparência e o dever de divulgação ao mercado de fato
relevante, de outro, pode-se pensar que a arbitragem (ou, ao menos, alguns de seus
atos) seja privada,57 mas que sejam prestadas ao mercado informações sobre a
existência da arbitragem, os valores envolvidos, a probabilidade de perda e o impacto
para a companhia em caso de derrota, além da sentença arbitral.

Já na ação coletiva “por substituição”, torna-se ainda mais importante a publicidade:
parece razoável que tenham acesso ao processo os membros ausentes da classe, os
colegitimados e o Poder Judiciário.58 Como a associação estará substituindo no processo
todos os titulares do direito individual homogêneo, tenham eles consentido
expressamente ou não com essa substituição, sendo a sentença, se julgada procedente,
operará efeitos erga omnes, parece-nos relevante que seja dada ampla publicidade à
arbitragem, incluindo o processo de escolha dos árbitros,59 os andamentos e as decisões
que venham a ser proferidas, dentre outras.

4.2 Custas e despesas

Outra questão prática importante é a do pagamento das custas e despesas do
procedimento. Estas são, em regra, maiores que as de um processo judicial. Envolvem o
pagamento de taxa de administração para a câmara de arbitragem e honorários de
árbitros, o que usualmente supera as custas devidas em processos judiciais.

Usualmente, os regulamentos de arbitragem preveem que cada parte adiantará uma
parcela das custas e despesas processuais, aplicando-se, ao final, o que as partes
dispuserem sobre o ressarcimento das custas e despesas com o processo.

Desse modo, caso uma associação pretenda iniciar uma arbitragem, na condição de
representante ou de substituto processual, deverá estar ela preparada para arcar com a
sua parcela correspondente das custas e despesas do processo, sem prejuízo de obter o
ressarcimento em caso de procedência da ação e condenação nesse sentido pelo tribunal
arbitral.

Nesse particular, deve-se notar que, de acordo com o previsto no item 1, da Tabela de
Custas e Honorários, da Câmara de Arbitragem do Mercado da BM&FBOVESPA, quando
as partes forem representadas pelo mesmo escritório de advocacia, só será cobrada uma
taxa de administração.60

Na prática, para arcar com as custas e despesas do processo a associação, pode
convocar os acionistas da companhia para contribuir com a sua parcela proporcional das
despesas ou, ainda, tentar buscar financiamento de terceiros (até de escritórios de
advocacia),61 como é comum no caso das ações de classe no direito norte-americano.
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É importante registrar que não se aplica, em arbitragem, a isenção das custas e
despesas do processo que constado art. 18, da Lei 7.347/1985, e 87, do CDC
(LGL\1990\40), que está restrita ao âmbito do Poder Judiciário.62

Caso a associação não disponha de recursos para adiantar a sua parcela das custas e
despesas, os acionistas não estejam dispostos a contribuir com a sua parcela das custas
ou o financiamento de terceiro não esteja disponível, há ainda a alternativa de autorizar
a contraparte a promover o adiantamento integral das custas da arbitragem, como
forma de viabilizar esse mecanismo de solução de controvérsias. Pode ser que os
demandados tenham incentivos, em determinadas situações, para ver a conflito
resolvido por arbitragem, de forma mais privada, célere e especializada.

Seja como for, esse parece ser um ponto relevante: mesmo que seja possível iniciar
uma arbitragem coletiva, do ponto de vista prático será necessário pagar as custas e
despesas do processo.

4.3 Nomeação de árbitros

Por fim, o processo de escolha dos árbitros. A princípio, esse processo funcionará, nas
modalidades coletivas de que trata este artigo, do mesmo modo que funciona para o
caso da arbitragem individual.63 Usualmente, os regulamentos de arbitragem preveem
que, se o tribunal arbitral for composto de três membros, cada parte elegerá um árbitro,
e os dois coárbitros elegerão o presidente do tribunal; se não chegarem a acordo, a
câmara de arbitragem fará, então, a nomeação.

Deve-se, entretanto, observar algumas particularidades.

Primeiro, no caso da arbitragem coletiva “por substituição”, em que os efeitos da
sentença poderão atingir todos os titulares do direito individual homogêneo, torna
especialmente importante dar ampla publicidade ao processo de escolha dos árbitros, a
fim de dar legitimidade ao procedimento.64

Depois, é possível que os interessados não consigam chegar em acordo com relação ao
nome que irão indicar para atuar com o seu coárbitro.65 Nesse caso, visando preservar a
isonomia entre as partes, pode-se pensar em delegar para a câmara de arbitragem a
tarefa de nomear todos os membros do tribunal arbitral, como prevê o regulamento de
arbitragem da CCI (art. 12(8)),66 como forma de preservar a isonomia entre os polos da
arbitragem.

Com essas duas particularidades, o processo de nomeação dos árbitros pode ser
adaptado para viabilizar a arbitragem coletiva no Brasil.

5 Conclusão

Arbitragem como mecanismos de conflitos em companhias abertas e proteção de
investidores envolve uma série de desafios, seja porque ilícitos podem afetar uma
infinidade de acionistas, seja porque o custo da arbitragem individual pode exceder em
muito o valor pleiteado. Assim, é preciso avançar na reflexão sobre formas coletivas de
acessar os procedimentos arbitrais, seja pela figura da representação, seja pela
substituição processual. Foi esta a contribuição deste texto, ao refletir sobre os seguintes
ponto: disponibilidade do direito, vinculação da cláusula arbitral, efeitos da sentença,
custos e indicação de árbitros.

1 O estudo que deu base à criação do Novo Mercado da Bovespa datado de 2000
identificou o Poder Judiciário como um dos gargalos para o desenvolvimento do mercado
de capitais brasileiro. Cf. Tendências Consultoria Integrada. O mercado de capitais: sua
importância para o desenvolvimento e os entraves com que se defronta no Brasil.
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Estudos para o desenvolvimento do mercado de capitais, maior 2000. Disponível em:
[www.bmfbovespa.com.br/pdf/relatorio2.pdf]; SANTANA, Maria Helena. O novo
Mercado. The Word Bank Group, 2008, p. 14. Disponível em:
[www.bmfbovespa.com.br/pdf/Focus5.pdf].

2 Cf. PARGENDLER, Mariana; PRADO, Viviane Muller; BARBOSA JR, Alberto. Cláusulas
arbitrais no mercado de capitais brasileiro: alguns dados empíricos. Revista de
Arbitragem e Mediação. ano 11, n. 40. jan.-mar. 2014, p. 105-111.

3 Acréscimo do § 3º ao art. 109 da Lei das S.A., pela Lei 10.303/2001, com a seguinte
redação: “§ 3º O estatuto da sociedade pode estabelecer que as divergências entre os
acionistas e a companhia, ou entre os acionistas controladores e os acionistas
minoritários, poderão ser solucionadas mediante arbitragem, nos termos em que
especificar”.

4 O acréscimo do art. 136-A na Lei das S.A., pela Lei 13.129, com a seguinte redação: “
a aprovação da inserção de convenção de arbitragem no estatuto social, observado o
quorum do art. 136, obriga a todos os acionistas, assegurado ao acionista dissidente o
direito de retirar-se da companhia mediante o reembolso do valor de suas ações, nos
termos do art. 45”.

5 Nos Estados Unidos, as regras societárias são estaduais e não proíbem cláusulas
arbitrais nos estatutos. Mas a SEC é contra esta forma de solução de conflitos privada,
conforme manifestou no caso Carlyle. Breve comentário à posição da SEC, ver:
SCHNEIDER, Carl W. Arbitration Provisions in Corporate Governance Documents.
Disponível em:
[https://corpgov.law.harvard.edu/2012/04/27/arbitration-provisions-in-corporate-governance-documents].
Para opinião favorável à substituição da securities class action para a securities class
arbitration, ver: SCOTT, Hal; e SILVERMAN, Leslie. Stockholder Adoption of Mandatory
Individual Arbitration for Stockholder Disputes. Harvard Journal of Law & Public Policy. n.
36, 2013, p. 1.187.

6 Para a defesa do direito de representação de associações em procedimentos arbitrais
com fundamento no art. 5º, XXI da Constituição Federal, ver: PEREIRA, Carlos; e
QUINTÃO, Luísa. Arbitragem coletiva no Brasil: a atuação de entidades representativas
(art. 5º., XXI, da Constituição Federal). Disponível em:
[www.justen.com.br/pdfs/IE103/Arbitragem_coletiva.pdf]. Estes autores ressaltam,
todavia, que o efeito da sentença arbitral atingiria somente os associados, diferente da
via coletiva judicial. Na posição que direitos individuais homogêneos podem são
arbitráveis de forma coletiva, ver: MARIANI, Rômulo Greff. Arbitragens coletivas no
Brasil, dissertação de mestrado apresentada no programa da pós-graduação da
Faculdade de Direito da PUC-RG, 2013; ROQUE, André Vasconcelos. Arbitragem de
direitos coletivos no Brasil: admissibilidade, finalidade e estrutura, tese de doutorado
apresentada no programa de pós-graduação da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, 2014; e NERY, Ana Luiza Barreto de Andrade Fernandes. Class Arbitration:
instauração de processo arbitral para a resolução de conflitos envolvendo direitos de
natureza transindividual, tese de doutorado apresentada no programa da pós-graduação
da Faculdade de Direito da PUC-SP, 2015.

7 A rigor, não se trata neste caso tecnicamente de uma “arbitragem coletiva”, mas de
litisconsórcio ativo (= arbitragem multipartes). Nesse texto, entretanto, optou-se por
manter a nomenclatura de “arbitragem coletiva” também para as hipóteses em que a
associação de acionistas atua como representante dos seus associados, para facilitar a
apresentação da ideia e sua dicotomia com a outra hipótese – essa sim, própria – de
arbitragem coletiva por substituição.

8 O art. 5º, XXI, da Constituição Federal, prevê que: “XXI – as entidades associativas,
quando expressamente autorizadas [por seus associados], têm legitimidade para
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representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente”.

9 Sobre a possibilidade de se iniciar uma arbitragem coletiva com fundamento no art.
5º, XXI, da CF (LGL\1988\3), ver: PEREIRA, Cesar; QUINTÃO, Luísa. Arbitragem
Coletiva no Brasil: A atuação de entidades representativas (art. 5º, XXI, da Constituição
Federal). Disponível em: [www.justen.com.br/pdfs/IE103/Arbitragem_coletiva.pdf].

10 “Partindo da premissa que existe uma convenção de arbitragem que abranja direitos
individuais homogêneos dos filiados de uma associação, a autorização expressa desta
para fins representativos daqueles permite que haja representação nos moldes do artigo
5º, inciso XXI, em procedimento arbitral. O dispositivo é claro ao abranger tanto
situações judiciais quanto extrajudiciais. Não há fundamento para que se exclua de tal
direito coletivo à representação por associação o direito de ser representado em
arbitragem” (PEREIRA, Cesar; QUINTÃO, Luísa. Arbitragem Coletiva no Brasil: a atuação
de entidades representativas (art. 5º, XXI, da Constituição Federal). Disponível em:
[www.justen.com.br/pdfs/IE103/Arbitragem_coletiva.pdf]).

11 “A representação de que trata este artigo não se confunde com a substituição
processual que ocorre nas ações de tutela coletiva. Ao mesmo tempo que é possível a
atuação de uma associação de classe (um sindicato, por exemplo), em uma ação
coletiva onde sejam objeto direitos transindividuais, na qualidade de substituta
processual, nada impede que essa mesma associação atue, como representante de seus
associados, na defesa dos direitos individuais homogêneos. A solução ora proposta
apenas reconhece esta possibilidade de representação prevista no texto constitucional,
permitindo o exercício do direito fundamental à representação associativa para facilitar a
atuação de múltiplos indivíduos em procedimento arbitral de interesse comum”
(PEREIRA, Cesar; QUINTÃO, Luísa. Arbitragem Coletiva no Brasil: a atuação de
entidades representativas (art. 5º, XXI, da Constituição Federal). Disponível em:
[www.justen.com.br/pdfs/IE103/Arbitragem_coletiva.pdf]. Para tanto, como explica
César Pereira, a associação deve estar autorizada por seus associados para atuar em seu
nome, o que pode ser obtido por meio da outorga de instrumento de mandato ou de
autorização concedida em deliberação assemblear. Em sentido contrário, vale notar a
posição de Arruda Alvim: “No caso dos interesses individuais homogêneos, pode-se falar
em substituição processual. Afinal, são interesses individuais – perfeitamente cindíveis,
portanto, – que, em razão da “origem comum, podem ser tutelados coletivamente (art.
81, parágrafo único, III, da Lei 8.078/1990)” ALVIM, Arruda; ASSIS, Araken de; e
ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil: comentários à Lei
9.613/98 com as alterações da Lei 12.683/12. Ed. RT, 2012, p. 73.

12 Art. 4, Lei 9.309/1996: “Art. 4. A cláusula compromissória é a convenção através da
qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que
possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

§ 1º A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no
próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira.

13 STJ, Terceira Turma, RESP 1569422, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em
26.04.2016.

14 ROQUE, André Vasconcelos. Arbitragem de direitos coletivos no Brasil:
admissibilidade, finalidade e estrutura, tese de doutorado apresentada no programa de
pós-graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2014, p. 138.

15 Art. 136-A, Lei 6.404/1976. “Art. 136-A. A aprovação da inserção de convenção de
arbitragem no estatuto social, observado o quorum do art. 136, obriga a todos os
acionistas, assegurado ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia
mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do art. 45”.
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16 Veja-se, nesse sentido, a posição de Pedro A. Batista Martins, em estudo sobre o
assunto:

“Cumpridas todas as formalidades legais que cercam a convenção, a instalação, a
deliberação e a votação da matéria assemblear, creio que a decisão de se adotar a
arbitragem para a solução dos conflitos societários será plenamente válida e eficaz.

[...]

Ressalte-se, desde logo, que essa coletividade se manifesta, formalmente, no conclave
social mediante a participação estabelecida pelo sistema jurídico societário. Quero dizer
com isso que, seja qual for o número de acionistas presentes na reunião, atingindo o
mínimo requerido por lei, a decisão adotada na assembleia expressará a vontade de
todos os acionistas, E a todos vinculará, estejam presentes, ausentes ou sejam
contrários à decisão.

[...]

No caso da deliberação que resulta na modificação do estatuto social com o fim de
adotar a arbitragem como meio de resolução dos conflitos societários, essa normativa é
de natureza constitutiva. É vontade privada com plenos efeitos jurídicos que encerra
uma nova realidade jurídico-processual que se imputa à esfera das relações da
companhia, seus acionistas e, se for o caso, administradores e fiscais” MARTINS, Pedro
A. Batista. Arbitragem no Direito Societário. Quartier Latin, 2012, p. 125, 127 e
129-130.

17 “O substituto processual é parte, no sentido processual. Quer na posição de autor,
quer na de réu, o substituto processual é sujeito da relação processual, da qual participa
em nome próprio, não em nome do substituído. Nisso difere a substituição processual da
figura da representação, em que o representante não é parte, mas apenas representante
da parte, que é o representado. Enquanto na substituição processual o substituto age
em nome próprio, na representação e o representante age em nome do representado”
MOACYR, Amaral Santos. Primeiras linhas de direito processual civil. Saraiva, 1998, p.
349.

18 Cf. Lei de Arbitragem, Art. 8º, parágrafo único.

19 Cf. Art. 1º, Lei 9307/1996: “Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se
da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis”.

20 Nesse sentido, ver MATTOS NETO, Antônio José. Direitos patrimoniais disponíveis e
indisponíveis à luz da Lei de Arbitragem. Revista de Processo. São Paulo, v. 27, n. 122,
p. 151.

21 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 38.

22 ROQUE, André Vasconcelos. Arbitragem de direitos coletivos no Brasil:
admissibilidade, finalidade e estrutura, tese de doutorado apresentada no programa de
pós-graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2014, p. 107.

23 ROQUE, André Vasconcelos. Arbitragem de direitos coletivos no Brasil:
admissibilidade, finalidade e estrutura, tese de doutorado apresentada no programa de
pós-graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2014, p. 105.

24 ROQUE, André Vasconcelos. Arbitragem de direitos coletivos no Brasil:
admissibilidade, finalidade e estrutura, tese de doutorado apresentada no programa de
pós-graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2014, p. 107.

25 Na sua tese de doutorado, Ana Luisa Nery defende que o mesmo fato no mundo real
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pode deflagrar consequências em diferentes campos do direito. Assim, a Arbitragem
Coletiva deverá se limitar à solução das controvérsias envolvendo somente os aspectos
patrimoniais disponíveis. (NERY, Ana Luiza Barreto de Andrade Fernandes. Class
Arbitration: instauração de processo arbitral para a resolução de conflitos envolvendo
direitos de natureza transindividual, tese de doutorado apresentada no programa da
pós-graduação da Faculdade de Direito da PUC-SP, 2015)

26 Essa também é a opinião de César Pereira: “Ainda, nas ações coletivas em sentido
estrito, a coisa julgada terá efeito erga omnes. Isto é, mesmo quando direitos individuais
homogêneos são objeto de tutela coletiva, há um efeito ultra partes com vinculação, à
sentença proferida, de indivíduos que não foram parte do processo. Isso é diferente do
que ocorre com as sentenças arbitrais resultantes da representação associativa aqui
referida, que apenas produzirão efeitos entre as partes. Ou seja, apenas aqueles filiados
à associação representativa que autorizarem especificamente sua representação na
arbitragem serão atingidos pelos efeitos da sentença arbitral” (PEREIRA, Cesar;
QUINTÃO, Luísa. Arbitragem Coletiva no Brasil: a atuação de entidades representativas
(art. 5o, XXI, da Constituição Federal). Disponível em:
[www.justen.com.br/pdfs/IE103/Arbitragem_coletiva.pdf].

27 Este meio coletivo de litigância foi trazido para o ordenamento jurídico brasileiro pela
Lei 7.913/1989. Trata-se de uma lei curta, com apenas cinco artigos, sendo que os dois
últimos preveem a data de entrada em vigor e a revogação do disposto em contrário.
Além disso, no seu art. 3º, determina-se a aplicação subsidiária do disposto na Lei
7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública). A lei da Ação Civil Pública, nos termos do seu art.
1º, é instrumento processual para pleitear a “responsabilidade por danos morais e
patrimoniais causados: I. ao meio-ambiente; II. ao consumidor; III a bens e direitos de
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; IV. Qualquer outro interesse
difuso ou coletivo” (redação resultante de posteriores alterações no texto original). A lei
da Ação Civil Pública, no seu art. 21, determina a aplicação do Título III da Lei
8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). O CDC (LGL\1990\40) prevê a aplicação
subsidiária do CPC (LGL\2015\1656), no seu art. 90 e da Lei de ACP.

28 Art. 1º, Lei 7.913/1989. Em defesa da constitucionalidade da legitimidade do
Ministério Público para defender interesses individuais homogêneos dos investidores do
mercado de capitais, qualificando-os como interesses sociais, ver: ZAVASKI, Teori
Albino. Tutela jurisdicional de acionistas e investidores no mercado de valores
mobiliários. Disponível em: [http://daleth.cjf.jus.br/revista/seriecadernos/vol15-9.htm].

29 Art. 1º, Lei 7.913/1989: “Art. 1º Sem prejuízo da ação de indenização do
prejudicado, o Ministério Público, de ofício ou por solicitação da Comissão de Valores
Mobiliário, adotará as medidas judiciais necessárias para evitar prejuízos ou obter
ressarcimento de danos causados aos titulares de valores mobiliários e aos investidores
do mercado (…)”.

30 Cf. Art. 2º, Lei 7.913/1989.

31 Cf. Art. 2º, § 2º, Lei 7.913/1989.

32 Cf. Art. 2º., § 2º, Lei . 7.347/1985, com redação dada pela Lei 9.008/1995.

33 Cf. Art. 95 do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se que, de acordo com o
art. 3º. da Lei 7.913/1989, a Lei 7.347/1985, aplica-se subsidiariamente. Por sua vez,
nos termos do art. 21 desta Lei, há aplicação subsidiária do Código de Defesa do
Consumidor.

34 Nesse sentido: GRINOVER, Ada. P. A tutela dos investidores no mercado de valores
mobiliários: questões processuais. In: YARSHELL, Flávio L.; e PEREIRA, Guilherme
Setoguti J. Processo societário. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 35.
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35 Art. 5º, item V, da Lei de Ação Civil Pública, com redação dada pela Lei 11.449/2007,
e também pelo art. 82, IV, e art. 91 do Código de Defesa do Consumidor. No CDC
denomina-se ação coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos.

36 Os requisitos da associação estão previstos no art. 5º, item V, da Lei da Ação Civil
Pública: “V- associação que concomitantemente: a) esteja constituída há pelo menos 1
(um ano) nos termos da lei civil; b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a
proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem
econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou
ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico” (esta redação foi dada
pala Lei 13.004/2014). A possibilidade de o juiz dispensar o prazo de constituição da
associação, desde que manifesto interesse público e de acordo com a relevância do bem
jurídico a ser protegido está prevista no art. 5º, § 4º, da Lei de Ação Civil Pública, com
redação dada pela Lei 8.078/1990. Dispensa também prevista no artigo 82, § 1º do
Código de Defesa do Consumidor. Quanto à tutela coletiva, há incidência dos artigos 81
e 82 do CDC (LGL\1990\40), mesmo não sendo associação de consumidores. Este é o
entendimento do STJ, 3ª Turma, Resp. 148109/SP, Relator Ricardo Villas Bôas Cueva,
julgado em 01.12.2015.

37 Para os que defendem a deliberação dos associados, a exigência estaria no art. 5º,
XXI, da Constituição Federal. Sobre a posição do STF pela necessidade de autorização
dos associados para a execução de sentença e lista de nomes, ver Recurso
Extraordinário 573.232-SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e Rel. para o acórdão Min.
Marco Aurélio. Jul. 14.05.2014.

38 MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil. Campinas: Millenium,
1998, v. 1, p. 423-424.

39 Mereceria reflexão mais aprofundada no direito brasileiro uma outra questão: seria
necessário que a cláusula compromissória contivesse autorização expressa para a
arbitragem coletiva? Vale, a esse respeito, conferir a jurisprudência americana em
Stolt-Nielsen v. Animal Feeds Int'l Corp., 559 U.S. (2010), que indica que no direito
americano seria necessário que a cláusula compromissória contivesse autorização
expressa para o processamento da arbitragem de classe.

40 ROQUE, André Vasconcelos. Arbitragem de direitos coletivos no Brasil:
admissibilidade, finalidade e estrutura, tese de doutorado apresentada no programa de
pós-graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2014, p. 107.

41 NERY, Ana Luiza Barreto de Andrade Fernandes. Class Arbitration: instauração de
processo arbitral para a resolução de conflitos envolvendo direitos de natureza
transindividual, tese de doutorado apresentada no programa da pós-graduação da
Faculdade de Direito da PUC-SP, 2015, p. 289.

42 Cf. Art. 3º, Lei 7.347/1985: “Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação
em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

43 Cf. Art. 103, Lei 8.078/1990: “Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código,
a sentença fará coisa julgada:

I – erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas,
hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico
fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art.
81;

II – ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência
por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese
prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;
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III – erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as
vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81.

§ 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e
direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe.

§ 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os
interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor
ação de indenização a título individual.

§ 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei
7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos
pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código,
mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão
proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99.

§ 4º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória.

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81,
não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada
erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não
beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no
prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”.

44 Cf. Art. 95 do CDC (LGL\1990\40).

45 Cf. Arts. 97 e 98 do CDC (LGL\1990\40).

46 Cf. Art. 103, III, do CDC (LGL\1990\40), conjugado com art. 103, § 3º do CDC
(LGL\1990\40), que trata da coisa julgada em ações coletivas que pleiteiam danos
causados a direitos individuais homogêneos.

47 Nesse sentido, ver julgamento do STJ, 2ª Turma, no AgRg no AgRg no Ag
1419534/DF. Rel. Min. Herman Benjamin, em 05.11.2015.

48 Nesse sentido e com fundamento no artigo 2º-A da Lei 9.494/1997, STJ, 2ª. Turma,
no AgRg no REsp 1528900. Rel. Min., Mauro Campell Marques, julgado em 03.09.2015.
Em sentido contrário ao limite territorial para os efeitos da sentença em ação coletiva
ajuizada por associação, ver: STJ, 4ª Turma, REsp 1170855/RS. Rel. Min. Luis Felipe
Salomão.

49 NERY, Ana Luiza Barreto de Andrade Fernandes. Class Arbitration: instauração de
processo arbitral para a resolução de conflitos envolvendo direitos de natureza
transindividual, tese de doutorado apresentada no programa da pós-graduação da
Faculdade de Direito da PUC-SP, 2015, p. 289, p. 319.

50 Cf. Art. 31, Lei 9.307/1996. “Art. 31. A sentença arbitral produz, entre as partes e
seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder
Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo”.

51 BRAGHETTA, Adriana. Notas sobre a confidencialidade na arbitragem. Revista do
Advogado. n. 119, abr. 2013, p. 2.

52 KARTON, Joshua D.H. A Conflict of Interests: Seeking a Way forward on Publication of
International Arbitral Awards. Disponível em:
[http://works.bepress.com/joshua_karton/7].

53 BUYS, Cindy G.. The tensions between confidentiality and transparency in
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international arbitration. The American Review of International Arbitration. v. 14, p.
122-138. Disponível em:
[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1330243].

54 BORN, Gary. International Commercial Arbitration. Kluwer Law International. v. II,
2009, p. 2.281.

55 SCHMITZ, Amy J. Untangling the Privacy Paradox in Arbitration. Kansas Law Review.
v. 54, 2006, p. 1.211. Disponível em:
[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1303691].

56 “9.1 Sigilo. O procedimento arbitral é sigiloso, devendo as partes, árbitros e membros
da Câmara de Arbitragem abster-se de divulgar informações sobre seu conteúdo, exceto
em cumprimento a normas dos órgãos reguladores, ou previsão legal” (Regulamento de
Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado da BM&F BOVESPA). Disponível em:
[www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/camara-de-arbitragem-do-mercado-cam/regulamentacao/].

57 Para a diferença entre confidencialidade e privacidade, ver: SCHMITZ, Amy J.
Untangling the Privacy Paradox in Arbitration. Kansas Law Review. v. 54, 2006, p. 1.211.
Disponível em: [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id="1303691]."
(“‘Privacy’ and ‘confidentiality’ have varied meanings. In arbitration, privacy generally
refers to arbitration’s closed and non-public process, which prevents public access to
hearings or published opinions that would aid development of public law. In contrast,
confidentiality in arbitration refers to secrecy of information regarding or revealed
through the arbitration process. Privacy thus does not ensure confidentiality in
arbitration proceedings. Information about and learned through domestic arbitrations
may become public unless the parties contractually require that this information remain
confidential. Arbitration therefore is not entirely secret.”

58 NERY, Ana Luiza Barreto de Andrade Fernandes. Class Arbitration: instauração de
processo arbitral para a resolução de conflitos envolvendo direitos de natureza
transindividual, tese de doutorado apresentada no programa da pós-graduação da
Faculdade de Direito da PUC-SP, 2015, p. 353.

59 ROQUE, André Vasconcelos. Arbitragem de direitos coletivos no Brasil:
admissibilidade, finalidade e estrutura, tese de doutorado apresentada no programa de
pós-graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2014, p. 161

60 Ana Luisa Nery é quem destaca essa possibilidade (NERY, Ana Luiza Barreto de
Andrade Fernandes. Class Arbitration: instauração de processo arbitral para a resolução
de conflitos envolvendo direitos de natureza transindividual, tese de doutorado
apresentada no programa da pós-graduação da Faculdade de Direito da PUC-SP, 2015,
p. 343)

61 A ideia é de: ROQUE, André Vasconcelos. Arbitragem de direitos coletivos no Brasil:
admissibilidade, finalidade e estrutura, tese de doutorado apresentada no programa de
pós-graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2014, p. 165.

62 MARIANI, Rômulo Greff. Arbitragens coletivas no Brasil, dissertação de mestrado
apresentada no programa da pós-graduação da Faculdade de Direito da PUC-RG, 2013,
p. 149.

63 NERY, Ana Luiza Barreto de Andrade Fernandes. Class Arbitration: instauração de
processo arbitral para a resolução de conflitos envolvendo direitos de natureza
transindividual, tese de doutorado apresentada no programa da pós-graduação da
Faculdade de Direito da PUC-SP, 2015, p. 335.

64 NERY, Ana Luiza Barreto de Andrade Fernandes. Class Arbitration: instauração de
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processo arbitral para a resolução de conflitos envolvendo direitos de natureza
transindividual, tese de doutorado apresentada no programa da pós-graduação da
Faculdade de Direito da PUC-SP, 2015, p. 335.

65 ROQUE, André Vasconcelos. Arbitragem de direitos coletivos no Brasil:
admissibilidade, finalidade e estrutura, tese de doutorado apresentada no programa de
pós-graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2014, p. 215.

66 Na falta de designação conjunta nos termos dos arts. 12(6) e 12(7), e não havendo
acordo das partes a respeito do método de constituição do tribunal arbitral, a Corte
poderá nomear todos os membros do tribunal arbitral, indicando um deles para atuar
como presidente. Nesse caso, a Corte terá liberdade para escolher qualquer pessoa que
julgue competente para atuar como árbitro, aplicando o art. 13 quando julgar
apropriado. (Regulamento de Arbitragem da Corte Internacional de Arbitragem da
Câmara de Comércio Internacional – CCI).

Arbitragem coletiva e companhias abertas

Página 18


	FGV Direito SP
	From the SelectedWorks of Viviane Muller Prado
	2017

	Arbitragem coletiva e companhias abertas
	tmppg6EQK.pdf

