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RESUMO 

 

O trabalho tem por objetivo a análise do tema da arbitragem societária, entendida aqui 

como a arbitragem decorrente de cláusula arbitral inserida no ato constitutivo de uma 

sociedade. Analisa-se, num primeiro momento, a adequação da arbitragem em matéria 

societária, o que compreende a investigação de suas vantagens e desvantagens em relação à 

justiça estatal e de algumas consequências da escolha da via arbitral para os sujeitos 

envolvidos. Num segundo momento, trata-se do cabimento da arbitragem em matéria 

societária, o que compreende o estudo da arbitrabilidade dos pontos de vista subjetivo e 

objetivo. A arbitrabilidade subjetiva é tema que envolve a polêmica sobre a vinculação de 

sócios que não concordem expressamente com a cláusula arbitral inserida mediante 

deliberação majoritária. Feito isso, o trabalho ruma para temas sensíveis de aplicação da 

arbitragem societária: (i) a possível instituição de quórum qualificado e direito de recesso 

ao acionista para a inserção de cláusula compromissória no ato constitutivo de sociedade; 

(ii) a vinculação dos órgãos sociais e de seus titulares à cláusula arbitral societária; (iii) a 

confidencialidade; (iv) as questões procedimentais decorrentes da multiplicidade de 

sujeitos envolvidos; e (v) o julgamento de impasses de natureza negocial pelos árbitros. Ao 

final, pretende-se verificar se algum desses pontos merece regulação legal. 

 

Palavras-chave: arbitragem, direito societário, cláusula arbitral societária, regulação legal. 
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FRANZONI, Diego. 2015. 201 f. Intra-corporate arbitration: grounds for a possible 

regulation. Master – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

ABSTRACT 

 

The work aims to analyze the subject of intra-corporate arbitration, understood here as 

arbitration derived from arbitration clauses inserted in articles of association of companies. 

It analyses, at first, the appropriateness of arbitration for corporate disputes, which 

encompasses investigation about the advantages and disadvantages of arbitration compared 

to state justice and some consequences of the choice of arbitration for subjects involved. 

Secondly, investigation focuses in arbitrability (both from a subjective and an objective 

perspective). From a subjective perspective, investigation concerns the controversy about 

the possibility of imposing the arbitration clause inserted in articles of incorporation by the 

majority of the partners or shareholders against the will of those who do not agree 

expressly with the arbitration clause. Later, the work aims to analyze some sensitive issues 

concerning the implementation of intra-corporate arbitration: (i) the possible creation of 

qualified quorum and withdrawal rights for the partners or shareholders that do not agree 

with the arbitration clause imposed by the majority; (ii) the possibility to impose the 

arbitration clause against corporate bodies and its members; (iii) confidentiality; (iv) some 

procedural issues derived from multiple people involved in litigation about the same 

subject matter; (v) the possibility for arbitrators to judge controversies related to business 

matters. The final purpose is to determine whether any of these controversial topics should 

have legal regulation. 

 

Keywords: arbitration, corporate law, intra-corporate arbitration clause, legal regulation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A qualidade do regime legal constitui, portanto, fator de primordial importância: (i) é 

condição necessária, ainda que não suficiente, para o desenvolvimento do mercado de 

capitais e o florescimento da dispersão acionária; e (ii) determina a eficiência, ou não, 

do modelo de capital concentrado. O sistema de solução de conflitos societários, voltado 

a assegurar o cumprimento das normas de proteção aos investidores, é parte 

indissociável dessa equação, exercendo papel absolutamente central.
1
 

 

1. O TEMA 

 

  A arbitragem se firmou definitivamente no Brasil com o julgamento da 

Sentença Estrangeira 5.206 pelo Supremo Tribunal Federal, em 12.12.2001, no qual se 

confirmou a constitucionalidade de dispositivos da Lei de Arbitragem (Lei 9.307/96). No 

entanto, somente mais recentemente a arbitragem se consolidou, na prática brasileira, como 

um meio de resolução de litígios. 

  No mesmo ano de 2001, a Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76) foi 

modificada pela Lei 10.303 para a inclusão do §3
o
 no art. 109, que prevê que “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”. A partir daí, notou-se uma 

preocupação da doutrina no sentido de determinar, especialmente, o alcance subjetivo da 

cláusula compromissória estatutária. 

  De um lado, a respeitada opinião de Modesto Carvalhosa deu-se no sentido 

de que o citado dispositivo estabeleceria um direito subjetivo potestativo do acionista de se 

valer da arbitragem, aderindo à cláusula arbitral societária quando desejasse. Para 

Carvalhosa, interpretação diferente esbarraria no comando do art. 5
o
, inc. XXXV, da 

Constituição Federal, que estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”
2
. Segundo tal posicionamento, seria necessário o 

expresso consentimento de todo e qualquer acionista para sujeitá-lo compulsoriamente à 

                                                 
1
 MUNHOZ, Eduardo Secchi. A importância do sistema de solução de conflitos para o direito societário: 

limites do instituto da arbitragem. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (coord.). 

Processo Societário. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 77-99. p. 77-78. 
2
 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de sociedades anônimas. v. 2. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. p. 379-407. 
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arbitragem instituída por cláusula inserida no contrato social ou estatuto de uma sociedade. 

  De outro lado, inúmeros autores formaram a corrente majoritária a respeito 

do tema, defendendo que a cláusula compromissória societária
3
, uma vez aprovada pela 

maioria no âmbito da sociedade, seria oponível a todos os sócios ou acionistas, mesmo em 

face dos ausentes, dissidentes ou daqueles que ingressaram na sociedade após a 

deliberação que instituiu a convenção arbitral
4
. 

  Pode-se dizer que, atualmente, a questão do alcance subjetivo da cláusula 

compromissória societária se encontra bastante sedimentada na doutrina nacional, tanto 

entre os estudiosos da arbitragem, quanto entre a maioria dos estudiosos do direito das 

sociedades. Assentou-se que o sócio, ao ingressar na sociedade, submete-se ao princípio da 

maioria, devendo aceitar todas as cláusulas contratuais ou disposições estatutárias 

aprovadas pela maioria societária, dentre as quais se inclui a cláusula arbitral que 

eventualmente tenha sido deliberada
5
. 

  Com relação à arbitrabilidade objetiva, é reconhecida a ampla 

arbitrabilidade dos litígios societários, dado o seu caráter eminentemente patrimonial. Há 

que se distinguir a necessária vinculação às normas cogentes ou de ordem pública 

presentes no direito das sociedades – vinculação que se aplica ao árbitro do mesmo modo 

que se aplica ao juiz estatal – da disponibilidade ou patrimonialidade do direito, que 

permite que este seja submetido à arbitragem
6
, nos termos do art. 1

o
 da Lei de Arbitragem

7
. 

  No entanto, em consonância com uma crescente preocupação a respeito de 

temas atinentes à arbitragem, como consequência da sua crescente utilização no Brasil, há 

questões específicas que tocam à arbitragem societária que, apesar de já terem sido objeto 

de estudo e opinião balizados
8
, ainda carecem de sedimentação. Como a arbitragem 

societária está prevista somente no art. 109 da Lei das S/A, diversos aspectos atinentes ao 

                                                 
3
 Optamos por nos referir ao objeto de estudo como cláusula arbitral societária dada a abrangência da 

expressão, mais ampla do que a cláusula arbitral estatutária (da sociedade anônima). O presente trabalho 

pretende estudar e propor soluções gerais sobre o tema, aplicáveis à arbitragem societária, 

independentemente do tipo societário. É evidente, por outro lado, que algumas questões mostram-se mais 

afetas a determinados tipos societários. Há também temas (como o direito de recesso) que exigem análises 

diferenciadas quando se trata de um tipo societário ou de outro. Nos momentos em que nos referirmos a 

algum tipo societário específico, procuraremos deixar isso claro no texto. 
4
 Por todos: LOBO, Carlos Augusto da Silveira. A cláusula compromissória estatutária. In: Revista de 

Arbitragem e Mediação, ano 6, n. 22, jul.-set./2009, p. 11-32; e MARTINS, Pedro Batista. Arbitragem no 

Direito Societário. São Paulo: Quartier Latin, 2012. 
5
 MARTINS, Arbitragem no Direito Societário, capítulo 2 e capítulo 4, item 4. 

6
 MARTINS, Arbitragem no Direito Societário, capítulo 6. 

7
 “Art. 1

o
 As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a 

direitos patrimoniais disponíveis”. 
8
 Autores que fizeram a abordagem do tema em obras específicas e de maneira aprofundada: VILELA, 

Marcelo Dias Gonçalves. Arbitragem no Direito Societário. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004; e 

MARTINS, Arbitragem no Direito Societário. 
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tema deixaram de ser objeto de regulação legal, ensejando a necessidade de 

aprofundamento da discussão sobre a aplicação prática da cláusula arbitral societária no 

Brasil
9
. 

 

2. RELEVÂNCIA E ATUALIDADE 

 

  Os conflitos societários são um evidente campo fértil para a utilização da 

arbitragem, tendo em vista a sua característica eminentemente patrimonial. Lembre-se que 

o próprio Código Comercial (Lei 556/1850) originariamente previa que o juízo arbitral 

funcionaria como uma espécie de tribunal geral do comércio
10

. Mais especificamente, o 

art. 294 previa que os litígios envolvendo sócios ou acionistas de uma sociedade deveriam 

ser obrigatoriamente solucionados por arbitragem
11

. Também o art. 302 estabelecia que o 

ato constitutivo das sociedades comerciais deveria conter “A forma da nomeação dos 

árbitros para juízes das dúvidas sociais” (n. 5). Essa obrigatoriedade deixou de existir com 

o advento da Lei 1.350/1866
12

. 

  Somente em 2001 a legislação brasileira voltou a prever a utilização da 

arbitragem societária, na Lei das S/A
13

. No entanto, como já mencionado, a redação do §3
o
 

do art. 109 deixou diversas dúvidas a respeito da implementação prática da arbitragem 

societária, sendo que, posteriormente, nenhum outro diploma legal tratou do tema. 

                                                 
9
 Nesse sentido, uma das propostas originais do presente estudo é determinar se as questões colocadas a 

seguir devem ser reguladas pela lei e, em caso positivo, por qual lei. Não se pode perder de vista que o 

Projeto de Lei 7.108/2014, originário do PL 406/2013 do Senado Federal, que visa alterar a Lei de 

Arbitragem e a Lei das S/A, encontra-se em fase avançada de tramitação. Desse modo, referiremos (i) às 

possíveis alterações pretendidas por tal Projeto, bem como (ii) a outras eventuais questões que poderiam ser 

objeto de regulação legal ou, por outro lado, ser deixadas à regulamentação das câmaras arbitrais ou das 

partes em cada caso concreto. 
10

 Segundo o art. 20 do Título Único “Da Administração da Justiça nos Negócios e Causas Comerciais”: 

“Serão necessariamente decididas por árbitros as questões e controvérsias a que o Código Comercial dá esta 

forma de decisão”. 
11

 “Art. 294 Todas as questões sociais que se suscitarem entre sócios durante a existência da sociedade ou 

companhia, sua liquidação ou partilha, serão decididas em juízo arbitral”. 
12

 “Art. 1
o
 Fica derrogado o Juizo Arbitral necessario, estabelecido pelo artigo vinte titulo unico do Codigo 

Commercial. § 1º O Juizo Arbitral será sempre voluntario mediante o compromisso das partes. § 2º Podem as 

partes autorizar os seus arbitros para julgarem por equidade independentemente das regras e fórmas de 

direito”. 
13

 O que, a nosso ver, não significa que não se pudesse, mesmo antes de 2001, instituir cláusula arbitral 

societária. No entanto, conforme ficará evidente ao longo da exposição do tema, a arbitragem societária, em 

função de suas peculiaridades, carece de um nível de regulação específico (e talvez mais intenso) do que a 

arbitragem aplicada aos contratos de troca. Nesse sentido, a modificação da Lei das S/A procurou trazer 

maior segurança jurídica para a aplicação da arbitragem nas sociedades anônimas, fazendo-o, sob certo 

ângulo, de forma rasa e até mesmo equivocada. Por outro lado, a necessidade de regulação não implica 

necessariamente regulamentação ao nível legislativo. É possível que a regulação buscada seja atingida pela 

própria redação da cláusula arbitral, pelos regulamentos de arbitragem das instituições ou até mesmo pela 

doutrina, ao sistematizar as peculiaridades atinentes à matéria. 
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  Essas dúvidas, especialmente no que diz respeito ao que comumente se 

denomina arbitrabilidade subjetiva dos conflitos societários, provavelmente contribuíram 

para que a arbitragem societária não tivesse, até aqui, o sucesso que se esperava quando a 

Lei das S/A foi reformada, especialmente no âmbito das sociedades fechadas e das 

sociedades abertas que não atuam nos níveis mais avançados de governança corporativa. 

Afinal, as discussões geraram insegurança jurídica, o que é incompatível com o ambiente 

empresarial e societário. Desde então, a doutrina majoritária tem se esforçado para sanar 

essa situação, esclarecendo que a instituição da cláusula compromissória societária deve se 

pautar no princípio da maioria. 

  A qualidade do sistema de solução de litígios é fator bastante relevante para 

o desenvolvimento das sociedades e da atividade empresarial. No âmbito das sociedades de 

capitais, a necessidade de desenvolvimento desse aspecto se faz ainda mais evidente. 

Conforme observa Eduardo Secchi Munhoz no trecho com o qual inauguramos este 

trabalho, o desenvolvimento do mercado de capitais depende da existência de mecanismos 

eficientes de proteção ao investidor, o que inclui um adequado sistema de resolução de 

litígios. 

  Mas não é apenas nas sociedades abertas ou de grande porte que o tema se 

mostra relevante. É inegável que a qualidade do sistema de solução de litígios é 

fundamental para o desenvolvimento das sociedades em geral, seja qual for o seu tipo. 

Afinal, mesmo no âmbito de sociedades menores (e até mesmo familiares), a certeza de 

que eventuais litígios poderão ser resolvidos de maneira eficiente contribui naturalmente 

para encorajar e preservar o desenvolvimento empresarial. 

  Essa deve ser uma premissa básica, a permear todo o estudo que se busca 

empreender. Não há sentido em pensar a arbitragem dissociada da ideia de que é 

necessário estabelecer um sistema mais eficiente de proteção dos direitos dos sujeitos 

envolvidos no mercado de capitais e no mercado empresarial em geral. 

  Ademais, é inegável que o tema proposto, apesar de já estar sendo maturado 

pela doutrina brasileira, com base inclusive no direito comparado, ainda está sujeito a 

diversas discussões. A tramitação do PL 406/2013 do Senado (que trata da reforma da Lei 

de Arbitragem e da Lei das S/A), do anteprojeto de um possível novo Código Comercial
14

 

e a recente aprovação, no Senado Federal, do novo Código de Processo Civil
15

 também 

                                                 
14

 PL 1.572/2011 da Câmara dos Deputados e PL 487/2013 do Senado Federal. 
15

 PL 166/2010 do Senado, que tramitou na Câmara dos Deputados sob o n
o
 8.046/2010, e foi aprovado pelo 

Senado em 16.12.2014. 
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contribuem para esse cenário. Trata-se de tema em que se encontra uma grande interseção 

entre o direito material e o processo
16

. 

  A arbitragem societária, portanto, é tema bastante atual e sobre o qual muito 

ainda será discutido nos próximos anos, tanto em face de eventual lei que trate da matéria, 

quanto em face de regulação proposta de lege ferenda, ou mesmo no sentido de aplicar a 

arbitragem societária com o quadro legal atualmente existente no Brasil e de maneira 

consentânea com os princípios e regras do direito societário. 

  Em síntese, importância da arbitragem societária é mesmo evidente, uma 

vez que a arbitragem, pelas suas características como forma de resolução de litígios, 

amolda-se ao direito comercial, cujos institutos são voltados ao incremento do fluxo das 

relações comerciais
17

. 

  Nesse sentido, é relevante a explicação de Arnoldo Wald: 

 

Adicionalmente, os conflitos societários representam um alto custo para as 

empresas, ameaçando reduzir o valor das suas ações e dificultando a sua 

expansão e o seu desenvolvimento. Em muitos casos, as batalhas entre 

minoritários e majoritários, ou entre titulares do controle partilhado, perturbam o 

futuro da empresa, na medida em que ela perde credibilidade e vê o seu crédito 

minguar. Em certos casos, a dissolução total ou parcial das empresas ou conflitos 

sucessivos entre os acionistas podem até leva-las à insolvência.
18

 

 

3. DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DESTE TRABALHO 

 

  Antes de prosseguir, procuraremos delimitar claramente o escopo deste 

trabalho. Trata-se de tema que pode englobar uma gama muito ampla de questões, 

abordadas por diversos ângulos e de forma interdisciplinar. É necessário, por isso, 

delimitar as questões que nos parecem relevantes e adequadas para o âmbito deste estudo, 

                                                 
16

 Nesse sentido, Flávio Luiz Yarshell e Guilherme Setoguti J. Pereira explicam que a disciplina do processo 

se amolda às características do direito material invocado. Assim, “o direito positivo – distanciando-se do 

conceito frio, por assim dizer, da teoria geral do processo – conhece uma série expressiva de ‘processos civis’ 

ou de ‘micro sistemas’”. Segundo os mesmos autores, por tal razão “A existência desses outros sistemas é 

imperativo do caráter instrumental do processo, de um lado, e das peculiaridades do direito material, de 

outro” (In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (coord.). Processo Societário. São 

Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 21-24 – prefácio). 
17

 Paula Forgioni menciona a advertência já feita pelo Visconde de Cairu: “Sempre advertiram os 

comercialistas que um mercado que não dê guarida à boa-fé e à proteção da legítima expectativa da outra 

parte tenderia ao colapso, porque dificultaria o ‘gyro comercial’ (CAIRU) ou a fluidez das relações 

econômicas. O direito atua para disciplinar, para obrigar a adoção de um comportamento que, embora possa 

não interessar imediatamente ao empresário oportunista, permite a preservação e o funcionamento do sistema 

como um todo” (FORGIONI, Paula A. Teoria Geral dos Contratos Empresariais. 2. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2010. p. 80). 
18

 WALD, Arnoldo. A crise e a arbitragem no direito societário e bancário. In: Revista de Arbitragem e 

Mediação, ano 6, n. 20, jan.-mar./2009, p. 9-24. p. 16. 
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bem como a forma como serão tratadas. 

  Uma primeira premissa, mais evidente, é de que o presente trabalho tratará 

apenas da arbitragem derivada de cláusula compromissória inserta em contrato social ou 

estatuto de sociedade, com o escopo de dirimir conflitos internos ao âmbito societário. Não 

se pretende tratar especificamente da celebração de compromissos arbitrais para a 

realização de arbitragens com esse mesmo escopo, embora em relação a muitas questões a 

solução tenda a ser muito próxima daquela proposta para a cláusula arbitral societária, 

objeto do presente trabalho
19

. 

 

3.1. REVISÃO CRÍTICA DE QUESTÕES QUE JÁ FORAM OBJETO DE EXAME 

PELA DOUTRINA 

 

  Em primeiro lugar, o presente trabalho não buscará repetir ou revisar 

entendimentos já consolidados a respeito da arbitragem e da arbitragem societária, sem que 

se tente trazer uma visão crítica sobre os temas tratados. 

  Na primeira parte, integrada por dois capítulos, será necessário assentar 

algumas questões gerais, fundamentais para que se discutam questões mais específicas, 

atinentes à aplicação da arbitragem no âmbito societário. Pretende-se revisitar algumas 

questões que já foram exaustivamente exploradas pela doutrina. Mas isso não será feito 

com o intuito de simplesmente repetir análises já consagradas, e sim com a intenção de 

revisar criticamente algumas premissas que poderão ser posteriormente úteis. 

  Assim, no primeiro capítulo procurar-se-á determinar algumas vantagens e 

desvantagens da arbitragem societária do ponto de vista da sociedade e dos sócios, e mais 

especificamente do controlador e do minoritário no caso da sociedade anônima.  

  O segundo capítulo será destinado ao tema da arbitrabilidade que, como já 

informado, foi o mais discutido na doutrina brasileira sobre a arbitragem societária 

(especialmente pelo ângulo subjetivo). As considerações que procuraremos fazer nesse 

ponto deverão fundamentar análises de tópicos específicos que serão tratados no capítulo 

seguinte, em que pretendemos tratar dos assuntos que estão no centro do debate atual sobre 

o tema
20

. 

                                                 
19

 Do mesmo modo, não haverá estudo específico e aprofundado sobre os efeitos de cláusula arbitral inserta 

em acordos de acionistas, embora haja a possibilidade de tais efeitos também serem semelhantes àqueles 

decorrentes da cláusula arbitral societária no sentido adotado no presente trabalho.  
20

 As considerações a respeito do princípio da maioria, por exemplo, são intimamente ligadas ao 

enfrentamento da questão de saber se a instituição de cláusula arbitral estatutária deve conduzir ao direito de 
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  Na segunda parte do trabalho, trataremos de questões de aplicação da 

arbitragem societária, as quais estão descritas mais adiante. 

   

3.2. ESTUDO FOCADO NO DIREITO BRASILEIRO 

 

  Embora o estudo de direito comparado seja método relevante, o tema será 

tratado especialmente em vista da realidade brasileira, tendo em consideração 

especialmente o estado atual da arbitragem no Brasil. Para isso, tomar-se-á em conta, 

especialmente, a legislação atinente às questões propostas e a doutrina do direito societário 

e da arbitragem. 

  A arbitragem constitui, por excelência, o meio de resolução de litígios no 

âmbito internacional
21

. No entanto, daremos ênfase ao direito brasileiro no presente 

trabalho, limitando a análise à arbitragem de conflitos internos de sociedades estabelecidas 

no Brasil, tendo como lei aplicável o direito brasileiro, e com a sede do processo arbitral no 

país. 

  Evidentemente, referências ao direito estrangeiro serão feitas na medida em 

que houver soluções ou comparações úteis para o objeto de investigação. Assim se dará, 

por exemplo, com a lei italiana, que adotou uma regulamentação bastante específica para a 

arbitragem societária no Decreto Legislativo 5/2003. 

 

                                                                                                                                                    
recesso dos acionistas dissidentes. 
21

 De acordo com Emmanuel Gaillard e John Savage, a arbitragem internacional consiste no método comum 

de resolução de conflitos no cenário internacional. Essa constatação decorre de uma série de razões, dentre as 

quais a neutralidade do juízo arbitral para partes provenientes de diferentes países e a autonomia de que as 

partes dispõem para estabelecer o seu mecanismo próprio de resolução dos litígios: “International 

commercial arbitration has witnessed dramatic growth over the last twenty years. Although this reflects to a 

certain degree the underlying development of international commerce, international arbitration has flourished 

for a number of other reasons: (...) international arbitration is now acknowledged–because its international 

character reflects the nature of the disputes being resolved–to be a neutral method of settling commercial 

disputes between parties from different nations, allowing each of the parties to avoid the “home”courts of its 

co-contractors; finally, international arbitration gives the parties substantial liberty to design their own 

dispute resolution mechanism, largely free of the constraints of national law. (...). It is for all these reasons 

that international arbitration has become the normal method of resolving disputes in international 

transactions” (GAILLARD, Emmanuel; SAVAGE, John. Fouchard Gaillard Goldman on International 

Commercial Arbitration. Kluwer Law International: 1999. p. 1). Tradução livre: “A arbitragem comercial 

internacional presenciou um intenso crescimento nos últimos vinte anos. Ainda que isso reflita em certa 

medida o subjacente desenvolvimento do comércio internacional, a arbitragem internacional se propagou por 

diversas outras razões: (...) a arbitragem internacional agora é reconhecida–porque seu caráter internacional 

reflete a natureza das disputas sendo resolvidas–como um método neutro de resolução de impasses 

comerciais entre partes de diferentes nações, permitindo a cada uma delas evitar as cortes nacionais dos seus 

co-contratantes; finalmente, a arbitragem internacional concede às partes considerável liberdade para 

moldarem seu próprio mecanismo de resolução de conflitos, amplamente livre de limitações das leis 

nacionais. (...). Devido a todas essas razões que a arbitragem internacional se tornou o método comum de 

resolução de conflitos em transações internacionais”. 
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3.3. ANÁLISE GERAL QUANTO A TIPOS SOCIETÁRIOS 

 

  Também não se restringirá a análise a determinado tipo societário. Não se 

buscará tratar da arbitragem societária relacionada apenas às sociedades por quotas de 

responsabilidade limitada ou às sociedades anônimas, por exemplo, ainda que pela sua 

importância prática tais tipos societários tenham natural destaque. 

  A princípio, as questões e soluções propostas serão trabalhadas de maneira a 

se aplicarem indistintamente entre os tipos societários. Evidentemente, haverá questões 

específicas que demandarão um exame mais detido a respeito de determinado tipo 

societário, ou ainda casos em que a solução proposta não poderá ser aplicada 

indistintamente. Assim, por exemplo, a questão do direito de recesso precisará ser 

abordada de maneira distinta quando se trata de sociedade anônima aberta ou fechada e 

quando se trata das sociedades do Código Civil. Em hipóteses como essa, procuraremos 

explicitar as abordagens direcionadas a determinado tipo societário. 

 

3.4. ABORDAGEM GERAL DOS LITÍGIOS SOCIETÁRIOS QUE PODEM SER 

OBJETO DE ARBITRAGEM 

 

  Ainda, não pretendemos analisar casuisticamente conflitos que possam 

surgir no âmbito interno das sociedades, para tratar de questões de aplicação específica da 

arbitragem na resolução de tais litígios. O tema será abordado, em geral, de forma a 

abranger a multiplicidade de conflitos intra-societários. Não se pretende fazer análises 

casuísticas, que não sirvam a uma visão global a respeito do tema. 

  Por outro lado, há uma evidente ênfase à questão da impugnação de 

deliberações societárias que será sentida ao longo da exposição, especialmente quando 

tratarmos de algumas questões procedimentais decorrentes do tema. Trata-se de questão 

bastante sensível ao âmbito interno das sociedades e que nos parece ter grande aplicação 

prática, especialmente no que se refere às sociedades anônimas. 

 

3.5. O INFLUXO DO DIREITO MATERIAL 

 

  A análise dos temas pretendidos será feita com base não apenas na doutrina 

sobre a arbitragem societária, mas também levando em conta os fundamentos do direito 
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societário, sempre com a premissa de que a aplicação da arbitragem não pode se dissociar 

do direito material suscitado. 

  Nesse sentido, vale destacar que a arbitragem, apesar de ser dotada de 

princípios próprios, sofre o mesmo influxo do direito material que ocorre com o processo 

civil
22

. Há uma nítida tensão entre a reafirmação dos princípios e premissas próprios, que 

regem a arbitragem, e a sua instrumentalidade como meio de resolução de litígios em 

diversos ramos jurídicos. 

  Ana Tereza Palhares Basílio e André Fontes, em sucinto artigo, defendem 

que a arbitragem, pelos seus fundamentos, não pode nem ser encarada apenas como se 

fosse uma decorrência do direito público – no sentido de ser um processo voltado à 

sentença de mérito para a resolução de um litígio (de cunho jurisdicional) –, tampouco 

como se fosse um negócio jurídico, ao qual se aplicaria a disciplina do direito privado: 

 

Suscita-se, ademais, outra indagação: se a arbitragem não é uma categoria 

própria ou autônoma, e, sim, um contrato ou jurisdição, porque não se aplicam a 

ela os regimes desses institutos? A resposta é simples: porque o árbitro não é 

dotado de todos os poderes do juiz e porque a arbitragem não se subordina 

apenas à autonomia da vontade. 

Demais disso, a arbitragem não se limita à aplicação do Direito, pois, 

sabidamente, pode se realizar por eqüidade, ou ainda pela praxe, como, por 

exemplo, as práticas comerciais. A sistemática da arbitragem pode obedecer às 

cláusulas convencionadas pelos litigantes em formas totalmente distintas do 

Direito em vigor. Então, nesse caso, a arbitragem não seria jurisdição, contrato 

ou os dois amalgamados. A arbitragem seria o que, então? A melhor resposta é 

uma só: arbitragem é arbitragem.
23

 

 

  Evidentemente, a discussão sobre a natureza jurídica da arbitragem é 

profunda e bastante controversa, não cabendo na presente dissertação. Tampouco se 

pretende tomar posição a esse respeito, posicionando-se favoravelmente à teoria 

autonomista da arbitragem. Em que pese isso, a figura nos parece válida porque “A 

arbitragem não pode ser uma exceção à idéia de que também ela deveria passar pelo debate 

de ter uma explicação científica autônoma, de constituir objeto de um estudo próprio e 

específico (...)”
24

. 

  Isso quer dizer que o estudo da arbitragem societária deverá considerar as 

peculiaridades da arbitragem, já sedimentadas pela doutrina e pela jurisprudência que 

tratam especificamente do tema. No entanto, como se disse, quando se trata da aplicação 

                                                 
22

 YARSHELL e PEREIRA, Processo Societário, p. 21-24 (prefácio). 
23

 BASÍLIO, Ana Tereza Palhares; FONTES, André R. C. A teoria autonomista da arbitragem. In: Revista de 

Arbitragem e Mediação, ano 5, n. 17, abr.-jun./2008, p. 49-53. p. 51. 
24

 BASÍLIO e FONTES, A teoria autonomista da arbitragem, p. 51. 
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da arbitragem a algum setor específico do direito (como os contratos administrativos, o 

direito societário, etc.) não se pode perder de vista a instrumentalidade da arbitragem como 

meio de resolução de litígios. Essa premissa torna inevitável o estudo dos fundamentos do 

direito material envolvido. 

  Vale, nesse sentido, a lição de Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa no 

sentido de que esse tema traz a tona dois sistemas que se interseccionam, sendo o primeiro 

o do direito societário e o segundo o do direito arbitral. Segundo Verçosa (referindo-se 

especificamente à sociedade anônima), essa constatação demanda “interpretação coerente 

com o instituto das companhias, cuja unidade não pode ser quebrada”. Por isso, também, 

como veremos, “há de se reconhecer que o estatuto social, na qualidade de constituição da 

companhia, se aplica de forma igual e indistinta a todos os acionistas, dentro de uma 

unidade orgânica”
25

. 

 

3.6. PLANO DO TRABALHO 

 

  Como se disse, o trabalho se divide em duas partes, subdivididas em 

capítulos. 

  A primeira parte tratará de premissas gerais para a arbitragem societária no 

Brasil. Mais precisamente, tratará da adequação e do cabimento da arbitragem em matéria 

societária, sendo para tanto integrada por dois capítulos. 

  O primeiro capítulo tratará das vantagens e desvantagens da arbitragem, 

focando-se tanto no interesse da companhia (no sentido de empresa) em adotar a 

arbitragem como meio de resolução de litígios, quanto na necessidade de cuidado para que 

isso não venha a prejudicar os acionistas (especialmente os minoritários). 

  O segundo capítulo tratará da arbitrabilidade sob os ângulos subjetivo e 

objetivo, no que diz respeito ao âmbito societário. A arbitrabilidade é premissa para a 

aplicação da arbitragem em qualquer área. 

  A segunda parte destina-se a tratar dos temas de aplicação da arbitragem 

societária no Brasil, tocando em alguns pontos bastante controversos ou ainda pouco 

explorados (alguns deles tanto na prática quanto na teoria). Nesse ponto, o objetivo será 

contribuir para uma melhor maturação dessas questões e uma consequente abertura maior à 

utilização da arbitragem nas sociedades em geral, bem como o seu aprimoramento para as 

                                                 
25

 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial. v. 3. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 

338. 
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sociedades abertas listadas nos níveis mais altos de governança corporativa da 

BM&FBovespa. 

  A segunda Parte terá por objeto será integrada por cinco capítulos. 

  O terceiro capítulo do trabalho se destinará a verificar a eventual admissão 

do direito de recesso ao sócio dissidente da deliberação que inclui ou suprime a cláusula 

compromissória societária em uma sociedade já existente. Essa questão, como já dissemos, 

está intimamente relacionada à arbitrabilidade subjetiva. 

  O quarto capítulo tratará brevemente de outra questão adicional relacionada 

à arbitrabilidade subjetiva. Retornar-se-á ao tema da eficácia subjetiva da cláusula arbitral 

societária, mas agora para tratar de questão específica, referente à possível vinculação, 

obrigatória e automática, dos órgãos sociais e de seus titulares, em relação à convenção de 

arbitragem societária. Trata-se de um ponto específico e no qual se encontra grande 

divergência na doutrina
26

, razão pela qual optamos por não inseri-lo no segundo capítulo 

do trabalho, mas sim na segunda parte, que trata de temas sensíveis de aplicação da 

arbitragem societária. 

  O quinto capítulo tratará da confidencialidade aplicável à arbitragem. Nesse 

ponto, há uma aparente tensão entre o princípio do full disclosure, aplicável às sociedades 

abertas, e a confidencialidade, que a princípio se mostra atrativa ao direito societário, pela 

proteção que pode propiciar às sociedades. Além disso, a necessidade de se formar um 

ambiente acionário mais seguro através (também) do amplo conhecimento de precedentes 

em matéria societária igualmente poderia conflitar com a confidencialidade
27

. Trata-se de 

questão de especial interesse no âmbito das sociedades anônimas abertas. 

  O sexto capítulo tratará de questões procedimentais decorrentes da 

pluralidade de partes envolvida nos litígios societários. Por se tratar a sociedade de um 

contrato plurilateral, de colaboração e de longo prazo, há reflexos no desenvolvimento do 

processo arbitral. Em alguns pontos específicos, não há como tratar a arbitragem no âmbito 

societário do mesmo modo como se trata o procedimento da arbitragem derivado de 

contratos bilaterais. 

  Por fim, o sétimo capítulo tratará brevemente da possibilidade de 

julgamento, pelos árbitros, de impasses de natureza negocial surgidos no âmbito da 

                                                 
26

 Pedro Batista Martins é favorável à vinculação compulsória dos órgãos sociais e seus titulares (MARTINS, 

Arbitragem no Direito Societário, p. 131-141). Em sentido oposto, Modesto Carvalhosa (CARVALHOSA, 

Comentários à Lei de sociedades anônimas, v.2, p. 402). 
27

 Essas preocupações foram lançadas por Eduardo Secchi Munhoz (MUNHOZ, A importância do sistema de 

solução de conflitos para o direito societário). 
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sociedade, diante das previsões do art. 129, §2º, da Lei das S/A, e do art. 1.010, §2º, do 

Código Civil. 
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CONCLUSÃO 

 

  (i) A nosso ver, o mérito do texto do PL 406/2013, caso aprovado, seria 

apenas o de deixar claro que a cláusula arbitral societária aprovada por maioria vincula 

todos os sócios, sejam ausentes, dissidentes ou futuros, sepultando de uma vez por todas as 

discussões que se seguiram ao advento do §3º do art. 109 da Lei das S/A. 

  (ii) Já em relação às previsões de direito de recesso e quórum qualificado, 

consideramos que o Projeto não foi coerente com a função e com a evolução histórica da 

matéria na legislação brasileira, que sempre visou situações em que a alteração estatutária 

ou o evento societário tocam as bases essenciais do negócio jurídico societário. A proposta 

do Projeto em relação a tais questões demonstra um viés ideológico, que desconsidera a 

aplicação do princípio da maioria e coloca a arbitragem em posição de inferioridade em 

relação ao Judiciário, porque supostamente a via arbitral poderia restringir o acesso de 

acionistas à justiça. 

  É bem verdade que deve haver preocupação com o exercício dos direitos 

dos sócios e com a manutenção da paridade de armas entre os sujeitos que compõem as 

sociedades. No entanto, acreditamos ter demonstrado que os mecanismos atualmente 

existentes junto ao Judiciário não têm sido efetivos como era de esperar, o que reaviva a 

arbitragem como meio de resolução dos litígios societários. 

  Além disso, a arbitragem, pela sua flexibilidade, pode ser moldada e 

balizada de forma a se pautar a cada sociedade concretamente considerada (através da 

redação da cláusula arbitral). Isso permite a criação de mecanismos de proteção no sentido 

de garantir o exercício do direito de ação pelos sujeitos envolvidos, independentemente da 

sua condição financeira ou do valor do litígio. 

  Ainda quanto a esse tema, cabe uma última observação. Nenhum sistema 

pode ser justo à perfeição, e em todas as circunstâncias. Em muitas situações, o direito opta 

por privilegiar a justiça do todo em detrimento de situações específicas
418

. Aqui, a nosso 

ver, trata-se exatamente disso. Não se pode privilegiar situações excepcionais e patológicas 

(em que haveria suposto prejuízo a acionistas minoritários) em detrimento dos princípios 

que regem o ordenamento jurídico societário
419

. 

                                                 
418

 São exemplos notórios (i) o sistema falimentar, em que parcela dos credores correrá o risco de não receber 

o seu crédito em prol do exercício da empresa; e (ii) o sistema securitário, em que se reconhece, atualmente, a 

figura do chamado adimplemento substancial. Em todas essas situações, uma situação particular é sacrificada 

em prol da estabilidade do sistema como um todo. 
419

 No tema que analisamos, esses princípios seriam especialmente (i) o princípio majoritário, (ii) a segurança 
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  (iii) Na sequência, podemos também retirar algumas outras conclusões 

atinentes aos temas de aplicação da arbitragem societária que pudemos analisar. Em 

relação a tais temas, a principal pergunta que se coloca diz respeito à necessidade de sua 

regulamentação legal. 

  O exame das questões controversas demonstra que grande parte delas 

encontra-se sedimentada na cultura da arbitragem no Brasil, especialmente por meio dos 

regulamentos das instituições de arbitragem. 

  Assim se dá com a questão da confidencialidade, embora seja possível criar 

disposições mais claras no sentido da extensão do sigilo no caso das sociedades abertas, e 

mesmo no caso de sociedades fechadas, em decorrência da necessidade de dar ciência a 

colegitimados a respeito da existência do litígio. 

  Também em relação às questões procedimentais de que tratamos, pudemos 

verificar que os mecanismos de (i) apontamento dos árbitros, (ii) intervenção de terceiros e 

(iii) reunião de processos previstos nos regulamentos das instituições de arbitragem, na 

esteira da CCI, já dão conta de grande parte das complexidades da arbitragem societária. 

Cabem, evidentemente, alguns aperfeiçoamentos, especialmente quanto ao mecanismo de 

notificação de todos os colegitimados a respeito do processo, que ainda não foi tratado nos 

regulamentos de arbitragem analisados. 

  Com relação a essas questões, consideramos que não são necessárias 

previsões legais em relação a cada uma delas. No limite, seria conveniente que a lei 

impusesse a arbitragem institucional, que traz maior segurança no âmbito societário. 

  As demais questões controversas tratadas – possibilidade de julgamento por 

equidade, vinculação dos órgãos sociais e de seus titulares à cláusula arbitral e julgamento 

por arbitragem de impasses negociais – ainda demandam estudo mais aprofundado para 

que possam ser devidamente previstas nos regulamentos de arbitragem. Procuramos, 

quanto a essas questões, apresentar visões possíveis, mas que estão longe de constituir um 

consenso. É possível, de qualquer forma, que as cláusulas arbitrais societárias esclareçam 

expressamente esses aspectos, com o objetivo de conferir maior segurança jurídica à 

escolha da via arbitral. 

  (iv) Diante desse panorama, acreditamos que, se algo deve ser posto em lei 

com relação à arbitragem societária, isso deve se limitar (i) à reafirmação da ampla eficácia 

subjetiva da cláusula arbitral societária e (ii) à imposição do uso da arbitragem 

                                                                                                                                                    
jurídica e (iii) a preservação da empresa. 
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institucional. 

  Essa nossa conclusão final tem em vista a preservação da arbitragem como 

um meio de resolução de litígios pautado pela liberdade dos sujeitos envolvidos e pela 

flexibilidade procedimental. Pressuposto disso, a nosso ver, é o cuidado para não gerar 

excesso de regulação estatal quanto à arbitragem, que retiraria justamente esse seu caráter 

de alternativa à via judicial – não no sentido de prevalência desta última, mas sim no 

sentido de constituírem vias diversas, cada uma com as suas vantagens e desvantagens
420

. 

  Em outras palavras, o poder legiferante deve interferir na arbitragem com 

parcimônia. No âmbito da arbitragem societária, essa intervenção parece se justificar 

apenas no sentido de visar à garantia do exercício de direitos pelos sócios, evitando o 

encarceramento societário, especialmente no âmbito das sociedades abertas. No plano 

abstrato, essa proteção pode ser desenvolvida por diversos mecanismos, alguns dos quais 

mencionamos no capítulo III, sem a necessidade de atentado contra a evolução histórica do 

direito societário. No plano concreto, de todo modo, mantém-se a possibilidade de recorrer 

ao Judiciário em caso de vedação ao exercício da ação. 

  

                                                 
420

 Trata-se de um “movimento pendular”, decorrente do fato de que a arbitragem surgiu antes mesmo da 

organização da justiça estatal. Com o surgimento e o desenvolvimento desta última (e do próprio Estado), 

surge a possibilidade de regulação legal da arbitragem. No entanto, essa regulação não pode ultrapassar 

certos limites, sob pena de produzir um movimento no sentido da inutilização da arbitragem. Em síntese, a 

preservação da arbitragem (como instituto de utilidade prática) depende da manutenção (i) da liberdade da 

sua utilização e (ii) da liberdade na sua utilização. Essa noção pode ser encontrada em: SOUZA JR., Lauro 

Gama. Autonomia da vontade nos contratos internacionais do Direito Internacional Privado brasileiro: uma 

leitura constitucional do artigo 9º da Lei de Introdução ao Código Civil em favor da liberdade de escolha do 

direito aplicável. In: TIBÚRCIO, Carmem; BARROSO, Luís Roberto (org.). O direito internacional 

contemporâneo: estudos em homenagem ao professor Jacob Dolinger. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 601. 
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