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1 INTRODUÇÃO 

 

A promulgação da Lei de Arbitragem, em 1996, o julgamento de 

constitucionalidade dessa Lei, em 20011, e a ratificação da Convenção de Nova Iorque, em 

2002, permitiram que a arbitragem ganhasse terreno em nosso país. Com o 

desenvolvimento desse método de resolução de conflitos no Brasil, questões que, há 

tempos, se apresentam com freqüência nos países de maior tradição na arbitragem 

começaram a surgir por aqui também. A “extensão” 2 dos efeitos da cláusula 

compromissória, em especial no âmbito dos grupos societários, é um exemplo.  

Na França e nos Estados Unidos, a questão tem sido objeto, há mais de trinta anos, 

de muitos e acalorados debates.3 Inúmeros artigos e trabalhos acadêmicos já se dedicaram 

ao tema, e a jurisprudência, arbitral e estatal, é farta. No Brasil o panorama é outro. Apesar 

da proliferação de publicações e trabalhos acadêmicos sobre a arbitragem, só agora 

começam a aparecer estudos sobre temas mais “refinados” do “direito arbitral”, sendo a 

“extensão” dos efeitos da cláusula compromissória um deles.  

O objeto de nosso estudo é, precisamente, a relação da cláusula compromissória 

celebrada por sociedades integrantes de grupos econômicos com as não-signatárias 

pertencentes ao mesmo grupo. A prática arbitral tem demonstrado que essa questão se 

apresenta com muita freqüência. Até hoje, porém, não parece existir consenso na doutrina 

quanto aos fundamentos teóricos que servem para embasar a abrangência de não-

signatários pela cláusula compromissória. Embora a questão da abrangência da convenção 

arbitral não se apresente apenas no âmbito dos grupos de sociedades, é nele que ela 

prolifera4, o que é corroborado pela farta jurisprudência existente. 

O tema envolve interesses práticos e teóricos relevantes. Do ponto de vista prático, 

dois fatores se reúnem: de um lado, um intenso movimento de concentração de empresas, 
                                                 
1 STF, SEC 5206-7. Disponível em: 
 <www. cbar.org.br/jurisprudencia/constitucionalidade/constitucionalidade_4.html>. Acesso em 02 jan. 
2009. 
2 Ao longo deste trabalho – como, aliás, no título - usaremos o termo “extensão” entre aspas porque, como 
veremos na Seção IV, ele não é correto do ponto de vista técnico. Quando iniciamos os nossos estudos, ainda 
não tínhamos uma visão clara do problema proposto neste trabalho e, por isso mesmo, acompanhamos a 
nomenclatura usualmente utilizada na jurisprudência e na doutrina. Aprofundando-nos sobre o tema, porém, 
pudemos verificar a inadequação do termo. Conforme veremos, não se trata de estender o alcance da cláusula 
compromissória, mas, sim, de defini-lo, ou seja, de determinar quem são as partes da convenção arbitral. 
Quando chegamos a essa conclusão, no entanto, já não podíamos alterar o título desta dissertação. 
3 COHEN, Daniel. Arbitrage et société. Paris: LGDJ, 1993, p. 273. 
4 JARROSSON, Charles. Conventions d’arbitrage et groupes de sociétés: the arbitration agreement: its 
multifold critical aspects. ASA Special Series. no. 8, p.228, déc. 1994.  
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resultando na constituição de grupos societários, conjuntos de sociedades juridicamente 

independentes umas das outras, porém sujeitas a uma unidade de decisão econômica. De 

outra parte, constata-se o uso praticamente sistemático da arbitragem nos litígios do 

comércio internacional, âmbito em que a atuação dos grupos de sociedades se destaca.5 Do 

ponto de vista teórico, a questão interessa porque envolve matérias diversas: societário, 

contratual e arbitral.  

No comércio internacional, e em países onde a prática da arbitragem já se 

consolidou, ganhou força, no tratamento da questão, a “teoria da unidade econômica dos 

grupos”.6 Ela tem sido invocada para trazer integrantes de grupos societários a 

procedimentos arbitrais, mesmo não tendo assinado a convenção de arbitragem, desde que 

esta o tenha sido por outros membros do mesmo agrupamento.  

Resumidamente, os requisitos para que uma não-signatária seja abrangida pela 

cláusula compromissória, segundo essa teoria, são: a) a sociedade, juridicamente 

independente, que se pretende trazer para a arbitragem, ou que quer ser parte dela, integra 

um grupo societário que representa uma realidade econômica única (“une réalité 

économique unique”), b) a não-signatária teve papel relevante e ativo na conclusão e/ou na 

execução do contrato que ensejou o litígio, c) o fato de a não-signatária se ver abrangida 

pela cláusula compromissória reflete a vontade comum das partes no procedimento.7 

Com a análise da experiência de outros países, pretendemos contribuir para 

esclarecer um tema que ainda causará debate no Brasil (veremos, ao longo deste estudo, 

que ele já tem levantado discussões), buscando refletir sobre as soluções já utilizadas. 

Nesse sentido, o estudo da teoria da unidade econômica do grupo é de fundamental 

importância. Veremos como essa teoria tem sido aplicada na prática. Estudaremos também 

os autores que a defendem e aqueles que a criticam. Pretendemos verificar se os seus 

fundamentos fazem sentido e se eles são compatíveis com o nosso Direito.  
                                                 
5 COHEN, Daniel. Arbitrage et société. 1993. p. 274. 
6 A teoria é também denominada “[...] teoria dos grupos de sociedades” (WALD, Arnoldo. A teoria dos 
grupos de sociedades e a competência do juízo arbitral. Revista de Direito Mercantil: Industrial, 
Econômico e Financeiro, ano XXXV, n. 101, p. 21-26, jan./mar. 1996). Em inglês, ela é referida como 
“group of companies doctrine" ou "group of companies theory" (JARVIN, Sigvard. The group of companies’ 
doctrine. ASA Special Series, no. 8, p. 181-207, 1994). 
7 Tradução livre de definição usada pelo grupo de trabalho da UNCITRAL constituído para alterar a Lei-
Modelo UNCITRAL. Ele pode ser encontrado no relatório A/CN.9/WG.II/WP.108/Add. 1, Page 5, Nota de 
rodapé n. 1, disponível em 
<http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/2Arbitration.html>: “The theory may be 
summarized as requiring (1) that the legally distinct company being brought under the arbitration agreement 
is part of a group of companies that constitutes one economic reality (une réalité économique unique), (2) 
that the company played an active role in the conclusion and performance of the contract and (3) that 
including the company under the arbitration agreement reflects the mutual intention of all parties to the 
proceedings.” 



 
 

10

A freqüência com que a questão da abrangência da cláusula compromissória se 

apresenta na prática nos leva a indagar se não seria necessária mudança na legislação, que 

pudesse contribuir para pacificar o tema.8 Pretendemos chegar a uma resposta ao final 

deste estudo. 

Exposto o objeto de nosso estudo, convém esclarecer suas delimitações, para, 

depois, estabelecermos uma premissa e, ao final, expormos nosso método de estudo. 

 

1.1 DELIMITAÇÕES 

 

Trataremos especificamente da cláusula compromissória, como espécie da qual a 

convenção é gênero. Não cabe, neste estudo, pelos motivos que a seguir serão expostos, 

tratar do compromisso arbitral.  

 

1.1.1 Primeira Delimitação: Cláusula Compromissória e Compromisso Arbitral 

 

O acordo entre as partes, a partir do qual a arbitragem nasce, denomina-se 

“convenção arbitral”. Esta é gênero, do qual são espécies o compromisso arbitral e a 

cláusula compromissória.9 A distinção entre ambas não é comum a todos os ordenamentos 

jurídicos. A lei de arbitragem espanhola, por exemplo, fala apenas em “convenção 

arbitral”.  

No Brasil10, entretanto, a diferença é clara, com conseqüências relevantes, as quais, 

contudo, não merecem maior atenção no presente estudo. 

As funções de cada uma dessas espécies precisam ser destacadas. Mediante a 

inserção, em um contrato, de uma cláusula compromissória, “[...] as partes convencionam 

resolver, por meio da arbitragem, as divergências que surjam entre elas, geralmente quanto 

à execução ou interpretação de um contrato11”, conforme definição do Professor Luiz 

Olavo Baptista. Com a celebração do compromisso arbitral, por outro lado, as partes têm 

                                                 
8 Essa preocupação foi objeto de debates do já referido grupo de trabalho da UNCITRAL e contribuiu para a 
alteração sofrida pela Lei-Modelo em 2006. 
9 A distinção, antiga em nosso direito, foi mantida pela Lei de Arbitragem, em seu art. 3º: “As partes 
interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, 
assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral.” 
10 BAPTISTA, Luiz Olavo. Cláusula compromissória e compromisso. In: MAGALHÃES, José Carlos de; 
BAPTISTA, Luiz Olavo. Arbitragem comercial. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1986. p. 31. O autor indica 
que também a França, a Bélgica e a Holanda fazem a distinção entre a cláusula compromissória e o 
compromisso arbitral.  
11 BAPTISTA, Luiz Olavo. Cláusula compromissória e compromisso. 1986. p. 31. 
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por objetivo estabelecer que um litígio concreto, já nascido, seja solucionado por 

arbitragem. 

Como a cláusula compromissória diz respeito a um conflito futuro e incerto, que 

pode ou não surgir, pode ser que a relação contratual, conforme inicialmente concebida, 

sofra mudanças, tanto rationae materiae quanto rationae personae. Como o compromisso 

arbitral versa sobre um litígio determinado e, portanto, já existente e precisamente 

delimitado, essas mudanças não se colocam. É por isso que neste estudo falaremos apenas 

da cláusula compromissória (igualmente referida como cláusula arbitral ou de arbitragem). 

As referências, nesta dissertação, a convenção arbitral dirão respeito à espécie “cláusula 

compromissória”. O compromisso arbitral, por sua vez, estará fora deste estudo. 

Tampouco trataremos, nesta dissertação, da abrangência da cláusula 

compromissória no seio dos grupos públicos, pelos motivos que abaixo esclarecemos. 

 

1.1.2 Segunda Delimitação: Os Grupos Públicos  

 

Embora a questão da abrangência, pela convenção arbitral, de um órgão estatal, de 

um Estado soberano ou de uma empresa pública não-signatários também se apresente com 

freqüência na prática, e apesar de seu interesse teórico, não a abordaremos.12 Não obstante 

alguma similitude que o tema possa ter com os grupos societários13, a questão apresenta 

também um importante componente de direito público (por exemplo, renúncia a imunidade 

de jurisdição, entre outros). 

Os fundamentos invocados na definição da abrangência da cláusula 

compromissória no âmbito dos grupos de sociedades, a nosso ver, não são os mesmos que 

poderiam ser invocados no seio de um grupo público. A jurisprudência a respeito confirma 

nosso entendimento.14 Em verdade, em função de questões sensíveis que esse tema 

implica, ele merece estudo específico e a parte deste que ora empreendemos.  

Foge ao objeto de nosso estudo a transmissão da cláusula compromissória, outra 

hipótese em que não-signatárias de uma convenção arbitral podem ser afetadas por seus 

efeitos. 
                                                 
12 Para bibliografia a respeito do assunto, ver, por exemplo, LEBOULANGER, Philippe. Groupes d’etats et 
arbitrage. Rev. Arb., Paris, p. 415-443, 1989 e CAPRASSE, Olivier. Les Sociétés et l’Arbitrage. Paris:: 
LGDJ, 2002. p. 428-442. Justamente pelo grande interesse que o tema específico suscita, e pela 
complexidade das questões que ele envolve, a “extensão” subjetiva da cláusula compromissória no âmbito 
dos grupos de Estado merece ser objeto de estudo específico. 
13 Tanto nos grupos societários como nos de Estado, existe pluralidade jurídica, unidade econômica e 
coincidência de interesses. 
14 Vale lembrar, nesse sentido, dos célebres casos “Plateau des Pyramides” e “Westland Helicopters”. 
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1.1.3 Terceira Delimitação: A Transmissão da Cláusula Compromissória 

 

Embora a questão da abrangência da cláusula compromissória seja também 

referida, comumente, como “transmissão” da convenção arbitral, essas hipóteses não se 

confundem.  

 Em princípio, há possibilidades, a nosso ver até inquestionáveis, de não-signatárias 

se verem afetadas pelos efeitos de uma convenção arbitral, sendo a transmissão15 um 

exemplo. Esta ocorre nos casos de sub-rogação, sucessão, cessão de créditos ou de 

contratos e fusão, cisão ou incorporação de sociedades, e tem pressupostos distintos da 

“extensão”, objeto de nossa análise.  

Nessas situações, uma sociedade que não celebrou uma cláusula compromissória 

poderá ser, automaticamente, considerada parte da arbitragem. Isso se dará não porque, 

através de atos concludentes durante as negociações ou na execução do contrato litigioso, 

ela manifestou sua vontade de se tornar parte dele. A transmissão da cláusula arbitral se 

dará porque a pessoa relativamente à qual se pretende transmitir a convenção adquiriu a 

condição de parte, substituindo a contratante original: ela passou a ocupar a posição da 

signatária, seja em virtude da cessão de créditos ou de contratos, seja porque a sociedade 

que originalmente celebrou a cláusula compromissória fundiu-se, cindiu-se ou foi 

incorporada pela sociedade à qual o pacto arbitral foi transmitido. 

Não nos parece lógico sustentar, por exemplo, que um contrato tenha sido cedido, 

mas a cláusula compromissória, que estabelece como serão resolvidos os conflitos 

originados desse contrato, não o tenha sido.16 

                                                 
15 Para um estudo aprofundado da transmissão da cláusula compromissória, LI, Xiao-Ying. La transmission 
et l’extension de la clause compromissoire dans l’arbitrage international. 1993. Tese (Doutorado) - 
Universidade de Bourgogne, Dijon, 1993. Orientação do Prof. Eric Loquin. Ver também MAYER, Pierre. La 
circulation des conventions d’arbitrage. Journal de Droit International, p.253, 2005; SERAGLINI, 
Christophe. L’arbitrage commercial international. In: BEGUIN, Jacques; MENJUCQ, Michel (Org.). Droit 
du Commerce International. Paris: Litec, 2005. p. 963; DELEBECQUE, Philippe. La transmission de la 
clause compromissoire. Rev. Arb., Paris, no. 1, p. 19, 1991; GIRSBERGER, D.; HAUSMANNINGER, 
Christian. Assignment of rights and agreements to arbitrate. Arbitration International, vol. 8, no. 2, p. 121, 
1992; LOQUIN, Eric. Différences et convergences dans le régime de la transmission et de l’extension de la 
clause compromissoire devant les juridictions françaises. Cahiers de l’Arbitrage: Gazette du Palais, n.1, 1ere 
partie , p. 7, 2002. 
16 XIAO-YING. La transmission et l’extension de la clause compromissoire dans l’arbitrage 
international. 1993. Tese (Doutorado) – Universidade de Bourgogne, Dijon, 1993. Orientação do Prof. Eriq 
Loquin. p. 37. 
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A questão da transmissão da cláusula compromissória se coloca especialmente 

quando da transmissão de obrigações substanciais que derivam do contrato principal.  

Se duas sociedades, por meio de fusão, criam uma terceira sociedade conjunta, esta 

deverá suceder as sociedades que se fundiram, em seus direitos e obrigações. Nesse 

contexto, as cláusulas compromissórias contidas em documentos contratuais celebrados 

pelas sociedades que deram origem à sociedade resultante da fusão serão transmitidas para 

esta. O mesmo raciocínio se aplica no caso de cisão ou incorporação.  

Exemplo ilustrativo de “transmissão” da cláusula compromissória é o da Sentença 

Estrangeira Contestada no 83, julgada pelo Superior Tribunal de Justiça.17 

A Corte reconheceu que, embora a sociedade demandada não tenha sido a 

contratante original, obrigou-se em função da cessão de um contrato, operada por sua 

subsidiária que ela, depois, incorporou.  

Conforme a Corte ressaltou nesse caso, a posição assumida pela requerida 

demonstrou, de maneira incontestável, que houve a transmissão da cláusula 

compromissória.18 Vale lembrar que, in casu, o Ministério Público salientou que a 

requerida, ao incorporar sua subsidiária, assumira todos os direitos e obrigações da 

sociedade que havia inicialmente cedido o contrato litigioso, inclusive, como não poderia 

deixar de ser, a cláusula arbitral nele contida. 

 A transmissão da cláusula compromissória é hipótese diversa da que compõe o 

objeto de nosso estudo, e por isso, tampouco será abordada. Por outro lado, há uma 

questão, que interessa diretamente a discussão sobre a transmissão da cláusula 

compromissória, que é também relevante para o nosso estudo: a autonomia da cláusula 

compromissória em relação ao contrato que a contém.  

Sustentamos que a autonomia da convenção arbitral não impede que não-

signatárias de uma convenção litigiosa, cuja vontade foi deduzida de seu comportamento e 

de atos concludentes relativos ao contrato-base, seja abrangida por essa convenção. Essa 

                                                 
17 STJ, Sentença estrangeira contestada no 831 – FR (2005/0031310-2)  
18Conforme trecho da sentença referida: “É certo que a INEPAR S/A, embora não tenha sido contratante 
original, obrigou-se em face de uma cessão do “Acordo de Contrato” pela SVE à SVIS, subsidiária da ora 
requerida e que foi por esta incorporada e extinta. Por necessário e conclusivo, do que dos autos consta, 
verifico que diante da posição assumida pela Inepar, refere ao Acordo de Consórcio, no juízo arbitral e por 
força da cessão decorrente do “Documento Contratual”, assim denominado o “Instrumento Contratual de 
Assunção de Dívida, de Confissão de Dívida, de Dação em pagamento, de Cessão de Contratos, de 
Transferência de Empregados e Outros Pactos, datado de 31 de outubro de 1996, firmados entre a SADE e a 
SVIS, sendo esta última, repito, incorporada pela INEPAR, e da aceitação da referida transferência pela SET, 
em 23 de julho de 1999, fica afastada a ilegitimidade passiva da empresa brasileira INEPAR, tanto na Corte 
arbitral como no presente feito. A posição assumida pela INEPAR ao incorporar a SVIS em relação à 
cessão de contratos é prova inequívoca da transmissão da cláusula arbitral.” (grifo nosso). 
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conclusão, aliás, é a premissa a partir da qual parte o nosso estudo. Se não a aceitarmos, cai 

por terra a possibilidade, aventada neste trabalho, de que não-signatárias sejam abrangidas 

pela cláusula compromissória em função de um consentimento deduzido de seu 

comportamento durante as negociações ou na execução do contrato litigioso. 

 

1.2  PREMISSA: A AUTONOMIA DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA NÃO 

IMPEDE A SUA “EXTENSÃO”  

 

Sustentar que a determinação da abrangência de não-signatários19 pela cláusula 

arbitral depende da atitude das partes relativamente ao contrato-base que a contém não é 

contraditório com o princípio da autonomia da cláusula arbitral. 

O princípio acima referido é reconhecido pela maior parte dos sistemas legais 

nacionais20, em especial no âmbito da arbitragem comercial internacional, e dos 

Regulamentos de Arbitragem21. O art. 16 (1) da lei Modelo UNCITRAL22 contém 

igualmente esse princípio. Em nossa Lei de Arbitragem, ele é consagrado no art. 8º.23  

A autonomia da cláusula arbitral funda-se em duas ordens de motivação. De um 

lado, ao necessário respeito à vontade manifestada pelas partes de se submeterem à 

arbitragem, o que implica que a intenção das partes foi a de que a nulidade ou invalidade 

do contrato em questão também fosse resolvida pela via arbitral. E, de outro lado, a função 

distinta que a cláusula compromissória cumpre relativamente ao contrato que a contém.  

Com efeito, o contrato-base sistematiza os direitos e as obrigações substantivas das 

partes, ou seja, dispõe a respeito das prestações patrimoniais de cada uma delas. A cláusula 

arbitral, por sua vez, é um contrato cuja finalidade principal é estabelecer um procedimento 

alternativo de resolução dos litígios suscetíveis de originar-se do contrato em que ela está 

                                                 
19 XIAO-YING. La transmission et l’extension... 1993. p. 26-34. 
20 Apenas para citar alguns exemplos: art. 7 do Arbitration Act inglês de 1996; art. 1040.1 da Lei Alemã de 
arbitragem; art. 8 a Lei de Arbitragem Espanhola; art. 1053 da Lei de Arbitagem Holandesa, entre muitos 
outros. 
21 A título de exemplo apenas, sem caráter exaustivo, podemos citar o Art. 6.4 do Regulamento de 
Arbitragem da Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional; Art. 23.1 do 
Regulamento de Arbitragem da London Court of International Arbitration; Art. 21.2 do Regulamento de 
Arbitragem Ad-Hoc da UNCITRAL; e Art. 15.2 do Regulamento de Arbitragem da American Arbitration 
Association.   
22 UNCITRAL é a sigla de “United Nations Commission on International Trade Law” (Comissão das Nações 
Unidas para o Direito do Comércio Internacional). 
23 Art. 8° A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte 
que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória.  
Parágrafo único Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da 
existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula 
compromissória. 
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inserida, substitutiva da via jurisdicional.24 Por outro lado, a autonomia substantiva da 

cláusula arbitral responde, igualmente, a uma finalidade prática, que consiste em impedir 

que a arbitragem seja paralisada sempre que se questione a validade do contrato que a 

contém.25  

Esse reconhecido princípio produz dois efeitos: de um lado, o de “conexão”26, 

também chamado de “regulamentação para os fins do direito internacional privado”, em 

virtude do qual a cláusula arbitral não se submete ao direito aplicável ao contrato em que 

ela está contida ou ao qual ela se refere. De outro lado, ele tem efeitos também quanto ao 

seu mérito, à substância, tendo a cláusula arbitral “vida” jurídica própria, ou seja, 

independente do contrato que a contém, de forma que a possível invalidade, ineficácia ou 

resolução do contrato principal não se estende, necessariamente, ao pacto arbitral nele 

contido.27  

A autonomia da cláusula arbitral lhe permite ter destino diverso do contrato que a 

contém ou ao qual ela se refere. Essa autonomia não a obriga, por outro lado, a ter destino 

diferente. A causa da invalidade ou da ineficácia alegada por uma das partes pode afetar 

unicamente o contrato-base, apenas a cláusula arbitral (por exemplo, se o objeto do litígio 

não é arbitrável), ou ambos. Vislumbramos, aqui, a hipótese de o contrato-base conter 

cláusula arbitral, porém de existir, nesse sentido, ausência de consentimento, ou algum tipo 

de vício em relação à manifestação da vontade das partes.28 

Não faz sentido que, em função do princípio da autonomia da cláusula 

compromissória, se exija que o consentimento relativo à convenção arbitral se manifeste de 

forma autônoma e distinta daquele relativo ao contrato principal. A existência de dois atos 

                                                 
24 FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel;GOLDMAN, Berthold. Traité de l’arbitrage 
commercial international. Paris: Litec, 1996. p. 395-430. 
25 ANCEL, Jean Pierre, L’actualité de l’autonomie de la  clause compromissoire. In: TRAVAUX DU 
COMITÉ FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ: années 1991-1993. Paris: CNRS, pp. 82-83; 
MAYER, Pierre, Les limites de la separabilité de la clause compromissoire. Rev. Arb., n. 2, 1998, pp. 362. 
26  A denominação é de KLEIN, Frédéric Edouard. Du caractère autonome de la clause compromissoire, 
notamment en matiere d’arbitrage international: (dissociation de la nullité de cette clause et de celle du 
contrat principal). Revue Critique de Droit International Privé, v. 50, p. 521, 1961, que distingue a 
autonomia “en matière de rattachement” e a autonomia “matérielle”.  
27 Ver, nesse sentido, KLEIN, ibid., p. 506; REDFERN, Allan, HUNTER, Martin. Law and practice of 
international arbitration. 4th ed. Stamford: Sweet and Maxwell, 2004. p. 132-134; ANCEL, Jean Pierre, 
L’actualité de l’autonomie de la  clause compromissoire. In: TRAVAUX DU COMITÉ FRANÇAIS DE 
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ: années 1991-1993. Paris: CNRS, p. 76; GIRSBERGER, Daniel; 
HAUSMANNINGER, Christian. Assignment of rights and agreements to arbitrate. Arbitration 
International, vol. 8, no. 2, p. 121-166, 1992; MAYER, Pierre. Les limites de la séparabilité de la clause 
compromissoire. Rev. Arb, Paris, no. 2, p. 359-368, 1998, que considera que o termo “separabilité” é mais 
preciso que “autonomia”, ajustando-se melhor às relações existentes entre a cláusula compromissória e o 
contrato que a contém ou a que ela se refere.    
28 KLEIN, op. cit., p. 506; JARVIN, Sigvard. The sources and limits of the arbitrators’ powers. Arbitration 
International, no. 2, p. 153, 1986. 
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jurídicos autônomos não é incompatível com a de apenas uma troca de consentimentos.29 

Efetivamente, a cláusula arbitral, devido à sua especificidade, pode apresentar um regime 

jurídico autônomo e independente em relação ao contrato principal. Entretanto, essa 

eventual dissociação da cláusula arbitral relativamente ao contrato que a contém não deve 

existir no que se refere ao acordo de vontades.  

Jean-Pierre Ancel salienta que, sob a ótica da formação do acordo de vontades, a 

cláusula compromissória faz indiscutivelmente parte do campo contratual. Ela está 

estreitamente ligada à negociação das cláusulas substanciais do contrato principal: as 

partes contratantes quiseram, ao mesmo tempo, entender-se sobre disposições de mérito e 

submeter seus eventuais litígios à arbitragem, em um conjunto indissociável relativamente 

à sua vontade comum criadora de laços contratuais.30  

Podemos, portanto, concluir que a autonomia da cláusula compromissória não 

representa obstáculo à abrangência de não-signatárias quando a vontade destas se 

manifesta através de um comportamento concludente, durante a negociação, a conclusão, a 

execução ou a rescisão do contrato litigioso. Segundo Fadlallah, em seu conteúdo a 

cláusula arbitral se mostra, em verdade, inseparável das demais estipulações do contrato. 

De acordo com esse autor, não seria razoável isolar a cláusula compromissória do 

complexo de direitos e obrigações contratuais consubstanciados no contrato, quando da 

interpretação da vontade contratual.31 

 Feitas as delimitações do objeto de nosso estudo e esclarecida essa premissa, 

passamos a expor a estrutura desta dissertação. 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 Iniciaremos nosso estudo com uma exposição a respeito do conceito de grupos 

societários, suas características e estrutura. Com ele, pretendemos evidenciar os desafios 

que sua presença pode gerar, em especial no campo da arbitragem.  

Na seção seguinte, passaremos a expor um apanhado de casos emblemáticos da 

jurisprudência arbitral e estatal, de diversos países, que recorreram à “teoria da unidade 

                                                 
29 DERAINS, Yves. Les tendances de la jurisprudence arbitrale international. Journal de Droit 
International, v.4, p. 832, 1993; FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. 
Traité… 1996. p. 225. 
30 ANCEL, Jean Pierre, L’actualité de l’autonomie de la  clause compromissoire. In: TRAVAUX DU 
COMITÉ FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ: années 1991-1993. Paris: CNRS, p. 96. 
31 FADLALLAH, Ibrahim. Clauses d’arbitrage et groupes de sociétés. In: TRAVAUX DU COMITÉ 
FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ: années 1984-1985. Paris: CNRS, 1987. p. 117. 
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econômica do grupo”. Nosso intuito foi o de verificar a solução conferida à questão dos 

grupos de sociedades na arbitragem por aqueles que com ela se depararam no caso 

concreto. Os julgados serão ordenados cronologicamente, para evidenciar a evolução da 

jurisprudência no assunto.  

Estudada a jurisprudência, na seção subseqüente faremos uma exposição da visão 

da doutrina sobre a questão da abrangência da cláusula compromissória no seio dos grupos 

de sociedades. Daremos especial atenção às críticas e elogios relativos à “teoria da unidade 

econômica do grupo”, invocada nos casos estudados na seção anterior. Nosso objetivo é, 

através de uma análise crítica dos comentários da doutrina, chegarmos a uma conclusão 

sobre a solução adequada para o problema, momento em que pretendemos expor os 

fundamentos que, a nosso ver, são adequados para tratar a questão. 

Conforme mencionamos, nosso objetivo, neste trabalho, é expor o que já foi 

debatido em países onde a prática da arbitragem está consolidada, para extrairmos lições. 

Nesse sentido, temos de verificar se as soluções encontradas lá fora, expostas neste estudo, 

são compatíveis com o nosso Direito. Assim, em seção específica subseqüente, 

discutiremos o possível obstáculo, apontado por alguns autores, à abrangência de não-

signatários pela cláusula compromissória no Direito brasileiro. Poderemos, então, tirar 

nossas conclusões e propor recomendações. 
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2 OS GRUPOS SOCIETÁRIOS: CONCEITO E ESTRUTURA 
 

Mais il arrive aussi que la société dominante entende utiliser à son 
profit exclusif tous les moyens du groupe qu’elle contrôle. L’intérêt 
des filiales est alors entièrement subordonné à l’interêt du groupe; 
leurs organes, qui ne font qu’entériner les ordres d’un centre de 
décision extérieur, sont vidés de leurs pouvoirs propres; leur 
personnalité juridique privée de toute réalité. Les associés 
minoritaires, les créanciers, les salariés des sociétés dépendantes, 
risquent de voir leurs droits ou leur situation sacrifiés au bénéfice 
du groupe, ou d’autres membres du groupe. 

                                                                                          
                                       Georges RIPERT e René ROBLOT                   

 
 

É cada vez mais freqüente, nas relações comerciais internacionais, que as partes 

optem por resolver seus conflitos por arbitragem, mediante a inserção de cláusula 

compromissória nos contratos que celebram.  

As relações comerciais tornaram-se mais complexas devido, entre outros fatores, ao 

intenso crescimento do comércio internacional. A concentração de empresas no âmbito 

global conferiu destaque à participação dos agrupamentos32 de sociedades: muitos dos 

contratos celebrados no âmbito do comércio internacional contam com a participação de 

uma (ou mais) sociedade(s) pertencente(s) a um agrupamento33 de empresas. 

O grupo de sociedades tem despertado, há tempos, o interesse de juristas ao redor 

do mundo. Apesar do número crescente de estruturas plurissocietárias multinacionais, a 

variedade de situações em que elas podem ser identificadas e estruturadas é muito 

                                                 
32 A expressão, emprestada do Professor Luiz Olavo Baptista, é apropriada: ela designa a situação de fato em 
que aparecem diversas sociedades agrupadas, em contraposição à situação de direito, que é o grupo 
societário, regulado pela Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), constituído mediante convenção 
grupal. Em linhas gerais, ainda de acordo com o mesmo autor, “[...] o agrupamento de sociedades se 
caracteriza, do ponto de vista econômico, de um lado, pela participação financeira de um líder que integra o 
capital dessas, e, de outro, pela centralização das decisões e pela unidade de gestão.” (BAPTISTA, Luiz 
Olavo. Artigos 265 a 27: grupo de sociedades e consórcios. In: VIDIGAL, Geraldo et al. Comentários à Lei 
das Sociedades por Ações: Lei nº 6.404/76. São Paulo: Forense Universitária, 1998. p. 843).  
33 Interessa-nos, neste estudo, tratar dos grupos de fato e não dos de direito, que na prática, aliás, são 
pouquíssimo usados, sendo praticamente inexistentes no Brasil. Assim, utilizaremos indistintamente os 
termos “agrupamento” ou “grupo” para designar os grupos de fato. Viviane Muller Prado e Maria Clara 
Trancoso, em seu estudo sobre os grupos societários no Brasil, indicam que o modelo dual (co-existência de 
grupos de direito, organizados mediante convenção grupal, e grupos de fato), que resulta da racionalidade da 
lei, é pouco usado na prática brasileira. Isso não quer dizer que sociedades organizadas em grupo inexistam 
no país. Ao contrário, conforme apontam as autoras, as grandes empresas do Brasil estruturam-se em grupos 
(segundo o periódico Valor Grandes Grupos de 2006, as 200 maiores empresas do país estão organizadas na 
forma plurissocietária.). (PRADO, Vivianne Muller; TRONCOSO, Maria Clara. Análise do fenômeno dos 
grupos de empresas na jurisprudência do STJ. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São 
Paulo, ano 11, n. 40, p. 97-120, abr./jun. 2008.  p. 104). 
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grande34, dificultando sua regulamentação que, quando existente, não parece adequar-se à 

sua realidade35 fática e econômica36, como veremos adiante. Os grupos costumam ser 

tratados por normas esparsas, sem a coerência de um conjunto37, destinadas a abordar, tão 

somente de forma pontual, as dificuldades e problemas que podem gerar.38  

No âmbito da arbitragem comercial internacional, a participação de sociedades 

pertencentes a estruturas plurissocietárias ganha particular interesse: em que medida uma 

integrante de um grupo pode se ver afetada pelos compromissos e obrigações assumidos 

por outra sociedade de seu mesmo agrupamento39, em especial, pela cláusula 

compromissória que uma delas possa ter celebrado?  

A questão surge porque não é incomum que participem da negociação, execução e 

até mesmo da rescisão de um contrato ou conjunto contratual, não apenas a signatária, 
                                                 
34 CAPRASSE, Olivier. Les sociétés et l’arbitrage. 2002. p. 404. 
35 Poucos países, dentre eles o Brasil (que, como já vimos, apesar de sua legislação societária tratar do tema, 
ela tem pouca utilidade ou aplicação prática), dispõem de legislação específica sobre a matéria: Alemanha, 
Portugal e Senegal são exemplos. Na França, destaca-se a regulamentação sobre os “Groupements d’Interêts 
Économiques”. Como aponta o Prof. Luiz Olavo Baptista, no sistema jurídico nacional, a existência de fato 
do grupo é irrelevante. A lei apenas contempla as relações entre as empresas controladora e controlada, 
ignorando as relações horizontais entre as diferentes controladas. (BAPTISTA, Luiz Olavo. Artigos 265 a 27. 
1998. p. 850) 
36 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na Sociedade 
Anônima. 5. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2008. p. 358: “O direito encontra-se, aí, divorciado da realidade 
econômica, pois enquanto a unificação econômica – até mesmo a nível mundial – já está sendo feita há várias 
décadas, a técnica da personalidade jurídica das sociedades isoladas permanece em princípio intangível. Os 
juristas continuam, portanto, trabalhando sobre o átomo, sem considerar as moléculas.” Diversos autores 
salientam o descompasso entre a realidade fática e econômica entre a disciplina juridica dos grupos de 
sociedades e a situação de fato, como, por exemplo; BAPTISTA, op. cit.,p. 846, nota de rodapé 17: “A 
legislação antitrust possui um viés mais “econômico”, no sentido de não dar as costas aos fatos e, portanto, 
evitando cair na esparrela voluntarista, típica de certas visões positivistas equivocadas. A Lei no. 6.404/76 
insiste na “vontade” como elemento formador do grupo, sem atentar para o problema sério em que se metem 
os acionistas de um “agrupamento”, ou grupo de fato, sem nenhuma proteção específica, num viés 
voluntarista.” MUNHOZ, Eduardo Secchi. Desconsideração da personalidade jurídica e grupos de 
sociedades. Revista de Direito Mercantil, São Paulo, v. 143, n. 134, abr./jun. 2004, p. 47. 2004: “Na 
verdade, os grupos de sociedades precisam é de um direito próprio, aderente à realidade empresarial, de tal 
forma que a doutrina da desconsideração, em vez de encontrar nesse fenômeno um dos seus maiores focos de 
aplicação, volte ao leito da excepcionalidade, atuando como remédio apto a enfrentar abusos de direito, 
fraudes e desvios de finalidade, identificados em casos específicos.” 
37 No Brasil, por exemplo, temos algumas normas que dispõem sobre o tratamento dos grupos societários nos 
campos: a) trabalhista (Art. 2o, § 2o, da CLT, que define a solidariedade entre empresas que integram o que 
define como “[...] o grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica[...]”); b) tributário 
(contemplou as relações entre empresas na legislação sobre imposto de renda, entre outras); c) concorrencial 
(a Lei 8.884/94 define infrações à ordem econômica e determina a solidariedade de integrantes de grupo 
econômico, de fato ou de direito, que praticarem infração); d) consumidor (o Código de Defesa do 
Consumidor, em seu art. 28, prevê responsabilidade subsidiária para sociedades pertencentes a grupos e 
controladas); e) ambiental (Lei 9.605/98, que dispõe sobre crimes ambientais, que, apesar de não se referir 
expressamente a grupos, determina a desconsideração da personalidade jurídica se esta “for obstáculo ao 
ressarcimento de prejuízos à qualidade do meio ambiente); f) societário (a Lei da Sociedades Anônimas trata 
dos grupos em seus arts. 265 a 279). Porém, essas normas não apresentam coesão ou sistematicidade e não 
visam a tratar o fenômeno do agrupamento societário de forma global.   
38 A crítica é de Olivier Caprasse e, apesar de ser específica do direito belga, vale também para o nosso 
direito. Ver CAPRASSE, op. cit., p. 403.  
39 FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. Traité… 1996. p. 299.  



 
 

20

como também outras sociedades do grupo. Nesse contexto, indaga-se: quem pode 

apresentar demanda arbitral com base na cláusula compromissória contida no contrato, ou 

contra quem pode ela ser oposta? 

O interesse, teórico e prático, do problema não pode ser menosprezado. Analisando 

a questão especificamente dentro do contexto dos grupos societários, à primeira vista, ela 

pode surpreender. Sendo a arbitragem uma forma consensual40 de resolução de conflitos, 

só pode valer-se da cláusula compromissória quem com ela consentiu: a convenção só 

pode abranger quem manifestou sua vontade de resolver conflitos pela via arbitral. 

Determinar quem expressou seu consentimento, porém, pode nem sempre ser tarefa 

simples. A prática arbitral internacional tem, não com pouca freqüência, demonstrado isso, 

como veremos em outra seção.  

Quando um grupo se organiza numa estrutura plurissocietária, pretende beneficiar-

se da autonomia jurídica de cada uma de suas integrantes: partindo-se desse pressuposto, 

ao celebrar um contrato, os direitos e obrigações nele contidos, incluindo-se aí a cláusula 

compromissória, devem ser oponíveis apenas à sociedade que celebrou o acordo e não às 

suas “parentes”41. Ocorre, porém, que o grupo de sociedades apresenta, também, uma 

                                                 
40 É pacífico na doutrina (brasileira e internacional) que a arbitragem é instituto de natureza jurídica híbrida, 
comportando elementos de jurisdição e de contrato. Suas duas “faces” são interdependentes: a jurisdição do 
árbitro encontra seu fundamento na vontade das partes. Nesse sentido, FOUCHARD, Philippe. L’arbitrage 
commercial international. Paris: Dalloz, v. II, n.534 1965, 611., p. 10: ‘‘l’arbitrage est à la fois 
conventionnelle et juridictionnelle.’’ O árbitro tem a incumbência de resolver conflitos e a origem dessa 
função jurisdicional é um contrato. O poder do árbitro de julgar um litígio deriva, portanto, da vontade das 
partes, conforme GAILLARD, Emmanuel; SAVAGE, John. Fouchard Gaillard Goldman on International 
Arbitration. 1999. Disponível em: < 
http://www.kluwerlaw.com/Catalogue/titleinfo.htm?ProdID=9041110259&name=Fouchard-Gaillard-
Goldman-on-International-Commercial-Arbitration>. Acesso em: 10 set 2008. Para aprofundar o tema, ver 
também: MAGALHÃES, José Carlos de. Arbitragem internacional privada. In: MAGALHÃES, José Carlos 
de, BAPTISTA, Luiz Olavo. Arbitragem comercial. São Paulo: Freitas Bastos, 1986.p. 21; e GUERREIRO, 
José Alexandre Tavares. Fundamentos da arbitragem comercial internacional. 1989. Tese (Doutorado) – 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1989. Orientação do Prof. Luiz Gastão Paes de Barros Leães. p. 149; 
BAPTISTA, Luiz Olavo. Cessão de contrato e autonomia da cláusula arbitral. In: BASSO, Maristella; 
CARVALHO, Patrícia Luciane de (Org.). Lições de Direito Internacional: estudos e pareces de Luiz Olavo 
Baptista. Curitiba: Juruá, 2008. p.31.:  
“Isto porque, tratando-se de ato jurídico, sua existência depende de manifestação de vontade. E a vontade, 
como ocorre em qualquer ato jurídico, tem que se manifestar de maneira a não deixar dúvidas quanto à sua 
existência, seja implicitamente seja explicitamente, e segundo a forma exigida pela lei.” O consentimento 
relativo à convenção arbitral é exigência fundamental, já que é ele que fundamenta a competência dos 
árbitros e a renúncia das partes à competência dos tribunais estatais, como bem indica SERAGLINI, 
Christophe. L’arbitrage commercial international. In: BEGUIN, Jacques; MENJUCQ, Michel (Org.). Droit 
du Commerce International. Paris: Litec, 2005. p. 921: “Le consentement à la convention d’arbitrage 
devrait être vu comme une exigence fondamentale dans la mesure ou il fonde la compétence des arbitres et la 
renonciation des parties à la compétence des tribunaux étatiques.” 
41 HANOTIAU, Bernard. Groupes de sociétés et groupes de contrats dans l’arbitrage commercial 
international. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, Ano 4, n. 12, p. 116, jan./mar. 2007.  



 
 

21

realidade econômica única, que não pode ser ignorada, em especial quando se pensa na 

proteção de interesses de terceiros.  

Vislumbra-se, por exemplo, o interesse do terceiro em beneficiar-se da cláusula 

compromissória inserida em contrato celebrado com sociedade pertencente a estrutura 

plurissocietária para demandar “parentes” não-signatárias. Isso pode ocorrer por diversos 

motivos, dentre eles, porque aquela que não celebrou o contrato dispõe, eventualmente, de 

maiores recursos financeiros42, ou porque ela participou efetivamente da operação 

litigiosa.43  

Não é só no seio dos grupos societários que não-signatários podem ser abrangidos 

pela cláusula arbitral. Porém, é a esse âmbito específico que vamos nos ater, já que ele é 

um terreno particularmente fértil44 para o surgimento do problema.  

No âmbito dos agrupamentos, distinguimos as seguintes situações em que não-

signatárias podem ser abrangidas: 

a) A cláusula arbitral é celebrada pela sociedade controladora. Nessas hipóteses, a 

questão que usualmente se levanta para os árbitros ou juízes é se as subsidiárias que não 

celebraram a convenção arbitral podem participar ativa (como demandantes, portanto) ou 

passivamente (na posição de demandadas) de um procedimento arbitral; ou, ainda 

b) A subsidiária celebrou a cláusula compromissória. Nesse caso, duas hipóteses 

diversas são passíveis de ocorrer: pode-se pretender abranger tanto a sociedade 

controladora como empresas que estão sob controle comum com a sociedade demandada 

ou demandante na arbitragem. Como no item anterior, em ambas hipóteses, existe a 

possibilidade de que se pretenda ter a controladora ou a sociedade sob controle comum no 

pólo ativo ou no passivo da instância arbitral.  

                                                 
42 Empregamos o termo “signatária” por conveniência, indicando a participação formal na cláusula 
compromissória. O que não quer dizer que essa participação se traduza, necessariamente, por uma assinatura, 
como veremos ao longo desta dissertação.  
43 POUDRET, J. F. L’extension de la clause d’arbitrage: approches française et suisse. Journal de Droit 
International, Paris, p. 893, 1995.. É interessante lembrar que existe discussão na doutrina sobre se os 
fundamentos para aceitar que um não-signatário seja demandado ou apresente demanda em arbitragem são os 
mesmos ou se devem ser distinguidos. Entendemos que os fundamentos são os mesmos. Já James Hosking 
delimitou seus estudos especificamente para os casos de não-signatários que pretendam figurar como 
demandantes em arbitragem. Ver HOSKING, James. The third party non-signatory's ability to compel 
international commercial arbitration: pepperdine dispute resolution. Law Journal, 2003/2004. p. 487: 
“Several cases and academic commentaries distinguish between situations where one of the original parties to 
the contract is seeking to compel the third party to arbitrate and where the third party is seeking to compel 
arbitration against the signatories. […]”  
44 A expressão é de JARROSSON, Charles. Conventions d’arbitrage… p. 228. 1994: “[…] l’existence d’un 
groupe est-elle un terreau particulierement fertile pour l’application des mécanismes contractuels qui ont été 
décrits, parce que l’existence du groupe facilite l’immixtion d’une société dans les activités des autres.”  
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A questão pode, portanto, ser analisada em função de dois fatores distintos: (i) a 

posição hierárquica da sociedade a ser abrangida pela cláusula compromissória (ou seja, 

sua condição de controladora ou de subsidiária) e (ii) o pólo em que a não-signatária se 

encontra (ou poderá se encontrar) no procedimento arbitral (ou seja, se a sociedade que não 

celebrou a cláusula compromissória figura (ou poderá figurar) no pólo ativo ou no 

passivo).45 

Sucintamente levantados alguns questionamentos, cabe-nos aprofundar os temas 

com eles relacionados. Diante da ausência de regulamentação específica do tema, nosso 

objetivo é definir em que medida a existência de um grupo pode influir na abrangência da 

cláusula compromissória, ou seja, as pessoas que ela vincula.  

Pretendemos verificar se a organização em grupo, por si só, serve de fundamento à 

“extensão” da cláusula compromissória. Ademais, cabe verificar se a realidade econômica 

dos grupos pode prevalecer sobre a jurídica. Diferenciaremos as estruturas que as 

organizações podem adotar, para identificarmos se esse pode ser um caminho para facilitar 

ou impedir a “extensão”.  

Nesta seção, portanto, estudaremos os grupos societários: conceito, características e 

estruturas. Na seção seguinte, verificaremos o tratamento que os grupos societários e a 

arbitragem têm recebido na jurisprudência arbitral e estatal, para, então, extrairmos 

conclusões.  

 

2.1 GRUPOS DE SOCIEDADES: CONCEITO 

 

Conceitua-se o grupo como a pluralidade de sociedades, independentes do ponto de 

vista jurídico, porém sem personalidade jurídica própria, que estão sujeitas a uma direção 

econômica e gerencial única.46 O conceito de grupo multinacional, que apresenta especial 

                                                 
45 A divisão, que pretende sistematizar o estudo dos casos, não é nossa: foi sugerida por AGUILAR 
GRIEDER, Hilda. La extensión de la cláusula arbitral a los componentes de un grupo de sociedades en 
el arbitraje comercial internacional. Santiago de Compostela: De Conflictum Legum, Universidade de 
Santiago de Compostela, 2001. p. 47- 48. Pareceu-nos uma divisão apropriada e por isso resolvemos segui-la 
também. A questão pode ser vista sob diversas óticas e sistematizada de formas variadas.  
46 JARROSSON, Charles. Conventions d’arbitrage…  p. 210. 1994. “[...] un ensemble de sociétés ayant 
chacune personnalité juridique propre et distincte, ensemble qui n’a pas en tant que tel la personnalité 
juridique, même si en fait il existe une unité de décision, de gestion ou de contrôle.” MASSAGUER, José. La 
estructura interna de los grupos de sociedades: (aspectos jurídico-societarios). Revista de Derecho 
Mercantil, Madrid, no. 192, abr./jun, 1989. p. 281, define o grupo de sociedades como sendo: “[…] una 
unidad empresarial resultante de la articulación funcional de diversas sociedades independientes y autónomas 
a través de su común sometimiento a una dirección económica ejercida por otra sociedad.” DERAINS, Yves; 
SCHAF, Sylvie. Clauses d’Arbitrage et Groupe de Sociétés. Revue du Droit des Affaires Internationales, 
Paris, p. 234. 1985, salientam que as sociedades, no âmbito de um grupo, ficam sob um controle único, que 



 
 

23

interesse para o nosso estudo, não difere: estes, na verdade, nada mais são do que grupos 

societários constituídos para a implantação de atividades internacionais47, o que tem por 

conseqüência que a sua definição partirá do conceito de grupo de sociedades, porém 

levando em consideração e incorporando aspectos de atividades internacionais.48  

No grupo de sociedades, conjugam-se duas características antagônicas: a 

diversidade jurídica aliada à unidade econômica, ou seja, diversidade na unidade.49 Esta 

refere-se ao centro decisório unificado e à organização econômica. Em razão da unidade, o 

grupo propicia a concentração do poder empresarial, indispensável para a obtenção de 

economias de escala para o investimento em pesquisa e em desenvolvimento de novos 

produtos e para arcar com os altos custos de distribuição e de publicidade, em âmbito 

mundial.50 A diversidade, que se relaciona à autonomia jurídica de cada sociedade 

componente do grupo, por outro lado, possibilita a adoção de variadas estruturas 

organizacionais, no âmbito internacional, que permitem fácil adaptação e rápidas 

modificações (inclusive a desmobilização de capitais), atendendo aos anseios dos 
                                                                                                                                                    
lhes impõe um conjunto de estratégias e comportamentos: “La notion de groupe de sociétés recouvre des 
réalités tres diverses. On a pu définir le groupe comme “[…]  un ensemble de sociétés juridiquement 
indépendantes les unes des autres, mais en fait soumises à une unité de décision économique”. Ceci signifie 
que les sociétés sont placées sous un contrôle unique qui leur impose une communauté de stratégie et de 
comportement.”      
47 Para BAPTISTA, Luiz Olavo. Empresa transnacional e direito. São Paulo: RT, 1987, os grupos 
transnacionais, que ele denomina “empresa multinacional”, na realidade não passam de grupamento de 
sociedades estabelecido num plano internacional. Para SCHAPIRA, Jean. Quelques aspects juridiques 
récents de l’activité des entreprises dites multinationals. In: TRAVAUX DU COMITÉ FRANÇAIS DE 
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ: 1973-1975. Paris: Dalloz, 1977. p. 103, o grupo multinacional seria 
caracterizado pela empresa que tem ativos industriais, comerciais ou financeiros em diversos países, 
controlando a gestão e o emprego desses ativos por meio de uma estratégia internacional. Segundo o 
INSTITUTO DE DERECHO INTERNACIONAL. Obligations of a company belonging to an international 
group and their effect on other companies of that group. Annuaire IDI, v. 66-II, p. 465, 1996. apud 
AGUILAR GRIEDER, Hilda. La extensión de la cláusula arbitral... 2001. p. 52, a empresa multinacional 
pode ser assim definida: “[...] una empresa multinacional es un grupo de sociedades que opera bajo un 
régimen de propiedad o de control común, y cuyos miembros son constituidos conforme a la ley de más de 
un Estado. De manera general, los miembros del grupo de sociedades operan bajo marcas de comercio o 
razones sociales comunes o ligadas y producen o distribuyen productos o servicios comunes o ligados; sin 
embargo la ausencia de tal integración de las actividades no priva, por sí misma, a un grupo de sociedades del 
carácter de empresa multinacional. Una empresa multinacional puede, sin que esto sea necesario, aparecer a 
los ojos del público como estando principalmente ligada a un Estado determinado en el cual la sociedad 
matriz tiene su sede; la dirección de la empresa multinacional puede ser jerárquica o centralizada. Si no está 
excluído que acciones de sociedades que forman parte de la empresa multinacional puedan corresponder a 
detentadores exteriores a ésta, una característica esencial de una empresa multinacional reside en la no 
dispersión de las acciones de las sociedades miembros del grupo y en el ejercicio de la dirección de las 
sociedades que constituyen la empresa multinacional por la sociedad matriz, sea por medio de un control, 
directo o indirecto, de las acciones detentadas, sea por cualquier otro medio.”  
48 GOLDMAN, Berthold, FRANCESCAKIS, Phocion H. L’entreprise multinationale face au droit. Paris: 
Litec, 1977. p. 67. 
49 COMPARATO, Fabio Konder. Os grupos societarios na nova Lei de Sociedades por Ações. Revista de 
Direito Mercantil, São Paulo, v. 15, n. 23, p. 91-107, 1976. 
50 MUNHOZ, Eduardo Sechi. Arbitragem e grupos de sociedades. In: VERÇOSA, Haroldo Malheiros 
Duclerc (Org.). Aspectos da arbitragem institucional: 12 anos da Lei 9.307/1996. São Paulo: Malheiros, 
2008. p. 150. 
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mercados consumidores, com limitações dos riscos à órbita de cada unidade.51 As duas 

características – unidade e pluralidade - coexistem em razão de dois conceitos 

fundamentais do direito societário: poder de controle e personalidade jurídica.52 

Há quem sustente que o grupo societário, em verdade, constitui uma só sociedade, 

pois nele estão presentes os três elementos fundamentais de toda relação societária: 

contribuição individual com esforços e recursos, atividade para alcançar os objetivos 

comuns e a participação em lucros ou prejuízos. Mesmo o grupo não gozando de 

personalidade jurídica própria (porque o legislador não a deu), a relação societária que se 

estabelece entre as sociedades agrupadas implica, necessariamente, unidade de direção e 

intercomunicação patrimonial.53 

Se a relação societária estabelecida entre os grupos pressupõe unidade de direção, 

esta deve ser destacada como um elemento caracterizador do grupo. Depreende-se do 

conceito de grupo que não é a existência de uma pluralidade de sociedades, ligadas pela 

titularidade do capital, por si só, que o caracteriza, mas sim esse dado, aliado à unidade de 

direção. Para se compreender o fenômeno grupal, é importante, portanto, aprofundar sobre 

seus elementos caracterizadores. 

 

2.2 ELEMENTOS CARACTERIZADORES DOS GRUPOS DE SOCIEDADES 

 

As ligações de capital entre diversas sociedades permitem caracterizar um 

agrupamento. Não são, porém, critério único nem determinante, posto que variáveis. Uma 

participação de 10% pode servir de apoio a uma direção controlada da subsidiária, ao passo 

que uma de 90% não necessariamente garante o controle. É possível haver agrupamento de 

sociedades, sem, no entanto, existir participação de uma sociedade em outra, como no caso 

dos consórcios, no direito brasileiro, e o sindicate, nos Estados Unidos.54 A mera 

participação de capital, portanto, não caracteriza o agrupamento de sociedades. Mas se ela 

é necessária à formação do agrupamento, o controle é imprescindível.  

Dentro da perspectiva societária, elemento comum a todos os grupos é o controle, 

independente de sua intensidade ou do grau de autonomia de que gozam as sociedades 

                                                 
51 Ibid.,  p. 150. 
52 PRADO, Vivianne Muller; TRONCOSO, Maria Clara. Análise do fenômeno dos grupos de empresas... 
2008. p. 98.  
53 COMPARATO, Fábio Konder, SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle... 2008. p. 360.  
54 BAPTISTA, Luiz Olavo. Artigos 265 a 27. 1998. p. 843. 
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controladas. O fenômeno de grupo pressupõe que uma mesma sociedade tenha controle de 

outras.  

O poder de controle exercido, direta ou indiretamente, por uma mesma pessoa em 

várias sociedades viabiliza, através de uma direção unitária, a unidade econômica de entes 

juridicamente independentes: o controlador tem interesses empresariais em todas as 

sociedades das quais participa. Por isso mesmo, seus atos dirigem-se à coordenação das 

atividades das empresas do grupo, não se limitando ao exercício de direitos inerentes à sua 

condição de sócio.55  

Os dois conceitos – controle e direção unitária – não se confundem, pois nem 

sempre uma relação de controle entre várias empresas implica a existência de um grupo56, 

algo que, aliás, fica evidenciado pela existência de diferentes estruturas de agrupamentos, 

como os de coordenação e os de subordinação, de que trataremos adiante.57   

O elemento que efetivamente diferencia a relação de simples dependência e a de 

grupo é a peculiar forma de exercício do poder de controle, cujo parâmetro é a política 

grupal e não o interesse da sociedade isolada.58  

A melhor doutrina considera a unidade de direção o único critério geral de 

identificação de todo e qualquer grupo societário, e não a unidade de controle.59 Na 

caracterização do grupo, releva depreender-se os interesses do controlador no exercício de 

seu poder, mais que as formas pelas quais o controle se configura. Assim, importa saber se 

o controlador é sócio empreendedor com interesses empresariais outros que a simples 

participação na sociedade dependente. 

É por meio da direção unificada que ocorre a integração empresarial da matriz com 

suas subsidiárias, dando lugar a uma entidade econômica nova, por baixo da pluralidade 

jurídica, dotada de interesse próprio que, embora não coincida necessariamente com o de 

cada uma das integrantes do grupo, sobre ele prevalece.60 Cada subsidiária é um 

componente da estratégia global do agrupamento, ou seja, desde um primeiro momento, 

fica sujeita ao plano geral traçado pela matriz. É incontestável, por isso mesmo, que a 

                                                 
55 PRADO, Vivianne Muller; TRONCOSO, Maria Clara. Análise do fenômeno dos grupos de empresas... 
2008. p. 98. 
56 FERRI, Giuseppe. Concetto di controllo e di gruppo. Scritti Giuridici, Napoli, v. 3, t. 2, p. 1337, 1990. 
57 Veremos em mais detalhe adiante que, nos grupos de coordenação (disciplinados pelo Capítulo XXI da Lei 
de Sociedades Anônimas), não existe dependência entre as diversas sociedades, nem unidade de controle. 
Nos grupos de subordinação (disciplinados pelo Capítulo XXII da Lei das Sociedades Anônimas), por outro 
lado, pressupõe-se um controle central, a que estão subordinadas todas unidades autônomas.  
58 PRADO, op. cit., p.100. 
59 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle... 2008. p. 43. 
60 RIPERT, Georges; ROBLOT, René. Traité de Droit Commercial. 15ème  ed. Paris: LGDJ, 1993. p. 1195-
1196. 
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direção econômica unitária implica a perda de independência econômica das integrantes do 

grupo. Isso quer dizer, muitas vezes, que se transfere para a matriz uma série de atribuições 

empresariais, dentre elas, a de financiamento e de pessoal, que são próprias da atividade 

empresarial das subsidiárias.  

A política grupal reflete-se na estrutura adotada pelo agrupamento: a maior ou 

menor ingerência de uma sociedade nos negócios das demais pertencentes ao grupo 

depende, em grande medida, de sua estrutura. Podemos distinguir os grupos de 

coordenação e os de subordinação. Cabe-nos, então, analisar cada uma dessas estruturas, 

pois elas podem ter reflexos na definição, por árbitros e juízes, da abrangência da cláusula 

compromissória. 

 

2.3 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS SOCIETÁRIOS 

 

Os grupos de sociedades são organizados em uma multiplicidade de estruturas que 

impedem que se reduza o fenômeno da concentração empresarial a um denominador 

comum.61  

Em linhas gerais, entretanto, podemos distinguir agrupamentos, como já 

mencionamos, de subordinação e de coordenação.62 

A característica fundamental dos grupos de subordinação63 é a unidade de controle. 

As sociedades controladas perdem grande parte de sua autonomia de gestão empresarial. 

                                                 
61 GUYON, Yves. Droit des affaires: tome 1: Droit Commercial général et sociétés. 9ème éd., Paris: 
Economica, 1996. p. 526 a 536, exemplifica essas estruturas: o grupo poderá garantir a fabricação de um 
produto desde a sua concepção até a sua distribuição, tratando-se, nesse caso, de concentração vertical. Por 
outro lado, o grupo pode buscar um monopólio ou, pelo menos, uma posição de domínio para um 
determinado produto, tratando-se, nesse caso, de concentração horizontal. No caso dos conglomerados, 
limitar os riscos financeiros mediante a distribuição, a cada uma de suas integrantes, de atividades 
independentes relativamente àquelas desempenhadas por outras.  
62 O Prof. Comparato, apoiado nos estudos de Berle e Means, distingue três níveis nos quais a estrutura de 
poder se estabelece numa sociedade anônima, quais sejam: participação no capital ou investimento acionário, 
direção e controle. O direito alemão disciplina os grupos societários (Konzern), baseado nessa tríplice 
distinção, subdividindo-os em grupos de subordinação (Unterordnungskonzern) e de coordenação, ou 
igualitário (Gleichordnungskonzern). Vide, nesse sentido, COMPARATO, Fábio Konder, SALOMÃO 
FILHO, Calixto. O poder de controle.... 2008. p. 42-43. Embora a tríplice distinção que o Prof. Comparato 
apresenta não se aplique, por exemplo, às sociedades limitadas, entendemos que a divisão de estruturas, entre 
grupos de subordinação e de coordenação, é adequada, independente dos tipos societários em questão. O 
estudo das formas de exercício de controle nas sociedades anônimas escapa ao objeto desta dissertação. 
63 PRADO, Vivianne Muller; TRONCOSO, Maria Clara. Análise do fenômeno dos grupos de empresas... 
2008. p.100, nota de rodapé 4: segundo as autoras, os grupos de subordinação, no Brasil, estariam 
disciplinados pelo Capítulo XXI da Lei das Sociedades Anônimas. Ocorre, porém, que esse capítulo se refere 
exclusivamente aos grupos de direito e, a nosso ver, há grupos de subordinação que, por serem grupos de 
fato, não se encaixam nessa disciplina específica. 
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Isso porque é a controladora que toma, soberanamente, as decisões mais importantes64 das 

empresas que integram o agrupamento.  

A perda de autonomia pode resultar, como de fato muitas vezes ocorre, no 

sacrifício de interesses de cada sociedade em prol do grupo: assim, uma subsidiária pode 

ver-se obrigada a se especializar em determinada linha de produção, sem possibilidade de 

ampliar a sua atividade, para evitar a concorrência entre empresas componentes do grupo. 

No caso de grupos multinacionais, a sociedade controlada, com sede em determinado país, 

pode se ver proibida, pela direção central do grupo estrangeiro, de exportar seus produtos, 

a fim, por exemplo, de não criar obstáculos aos negócios internacionais de outra 

subsidiária, ou para atender a uma política de repartição do mercado mundial.65   

Nos grupos de coordenação66, há unidade de direção, porém não de controle.67 

Empresas juridicamente autônomas, sem relação de subordinação, são reunidas sob uma 

direção unitária, caracterizada pela harmonização da política empresarial e de questões 

fundamentais do relacionamento entre as empresas agrupadas. Nos grupos de coordenação, 

não há, portanto, exercício de influência dominante de uma sociedade sobre outra. 

Nem todos os agrupamentos apresentam o mesmo grau de integração: em especial 

no que tange aos grupos de subordinação (mais comuns na prática), podemos distinguir 

direções unitárias mais ou menos centralizadoras.  

Em certos agrupamentos, os membros têm ampla liberdade de atuação empresarial. 

Existe, inclusive, concorrência entre sociedades de um mesmo grupo. Fala-se em direção 

unitária descentralizada quando ela se restringe a ditar diretrizes atinentes a questões 

financeiras ou de política de pessoal, por exemplo.68  

Noutros casos, a “sociedade-mãe” mantém controle, participação e fiscalização 

estreitas da atuação dos integrantes de seu agrupamento.69 Nos grupos centralizados, a 

direção econômica unitária estende-se a diversas matérias típicas da atividade empresarial, 
                                                 
64 Conforme COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na 
Sociedade Anônima. 2008. p. 357, são exemplos dessas decisões fundamentais da empresa, investimentos 
imobiliários, de participações societárias, de criação de sucursais, de linhas de produção, de empréstimos a 
longo prazo, máxime de empréstimos debenturísticos, de abertura de capital, e até mesmo, às vezes, quanto 
aos critérios de contratação de empregados de nível superior e de outorga de poderes de representação.  
65 Ibid., p. 358. 
66 PRADO, op. cit., p.100, nota de rodapé 4: segundo as autoras, os grupos de coordenação estão 
disciplinados no Capítulo XXII da Lei das Sociedades Anônimas.  
67 COMPARATO, op. cit., p. 42. 
68 VIANDIER, A. Les operations financieres au sein des groupes de societétés: (etude de deux confirmations 
récentes). Jurisclasseur Périodique: la semaine juridique, no. 18, CP 1985.I.3188, 1985. 
69 SCHLÖSSER, Karin A. Arbitration clauses in maritime contracts and their binding effects on groups of 
companies. Journal of International Arbitration, v. II, no. 4, p. 127, 1994.. Disponível em: 
<http://www.kluwerarbitration.com/arbitration/DocumentFrameSet.aspx?ipn=8238>. Acesso em: 03 set. 
2008; 
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acabando a autonomia das subsidiárias, por vezes, a ter significado meramente formal70, 

sem qualquer conteúdo econômico para respaldá-la.71 

O fato de um agrupamento ser estruturado de forma descentralizada não exclui a 

existência de uma estratégia global e unificada. Por mais que suas integrantes gozem de 

liberdade, elas estarão, de fato, atuando em conformidade com a política grupal, que optou 

por conferir às suas componentes ampla autonomia.72 

Porque nos grupos centralizados há uma verdadeira integração entre a controladora 

e as subsidiárias, a realidade econômica única se sobressai, a despeito da autonomia 

jurídica de que goza cada sociedade, tamanha é a ingerência da controladora na atividade 

empresarial de suas controladas. Essa estrutura pode favorecer, no caso concreto, a 

decisão, do árbitro ou do juiz, de que não-signatárias integrantes do grupo se vejam 

abrangidas pela cláusula compromissória.  

Nem sempre todas as sociedades de um grupo atuam no mesmo segmento. É 

comum que cada empresa tenha seu campo de atuação limitado a um determinado setor de 

atividade, diferente daquele em que estão envolvidos os demais membros do 

agrupamento.73 

Noutros grupos, ao contrário, as integrantes (ou grande parte delas) atuam em uma 

mesma atividade ou segmento. Não é difícil, nesses casos, que diversas sociedades 

participem da execução de contratos celebrados por apenas um ou alguns membros do 

agrupamento.74 Pode fazer sentido, diante de situações como essas, que se dê prioridade à 

realidade econômica do grupo, em detrimento da personalidade jurídica independente de 

cada uma de suas componentes. Agrupamentos estruturados dessa forma podem propiciar 

que sociedades não-signatárias de um contrato se vejam afetadas por seus efeitos, vindo, 

por exemplo, a ser demandas em arbitragem, com base em cláusula firmada por apenas 

uma (ou algumas) empresa(s) do grupo.  

Em verdade, a coexistência, nos grupos societários, de duas características em 

princípio antagônicas - dependência econômica e independência jurídica - é problemática 

para o direito, tanto no que toca à precisão dos elementos que configuram juridicamente os 

grupos como, especialmente, para o estabelecimento dos efeitos jurídicos decorrentes de 
                                                 
70 VIANDIER, op. cit. 
71 Ibid. 
72 GOLDMAN, Berthold, FRANCESCAKIS, Phocion H. L’entreprise multinationale… 1977. p. 72. 
73 Conforme aponta o art. 1o da Resolução do INSTITUTO DE DERECHO INTERNACIONAL. Obligations 
of a company belonging to an international group and their effect on other companies of that group. 
Annuaire IDI, v. 66-II, p. 465, 1996. apud AGUILAR GRIEDER, Hilda. La extensión de la cláusula 
arbitral... 2001 p. 67. 
74 DERAINS, Yves. Note sur Sentence CCI n. 6519 (1991). Journal de Droit International, p.1069, 1991.  
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sua existência. Os efeitos, em geral, estão relacionados tanto à proteção de interesses de 

terceiros como à imputação de responsabilidade75, revestindo importância especial, para 

nós, quando o que se busca é garantir a justiça, encontrando-se, de um lado, o terceiro, que 

deve ter seus interesses protegidos e, de outro, o grupo, cuja realidade dual, em princípio, 

não pode ser menosprezada.   

Cumpre-nos verificar se a mera existência de um grupo de sociedades, bem como 

sua estrutura e organização concretas, são fatores considerados na jurisprudência, arbitral e 

estatal, para decidir se uma não-signatária pode ser afetada por compromissos e obrigações 

assumidos por outra sociedade do mesmo agrupamento, em especial, a cláusula 

compromissória, foco deste estudo. 

 

 

 

 

                                                 
75 PRADO, Vivianne Muller; TRONCOSO, Maria Clara. Análise do fenômeno dos grupos de empresas... 
2008. p.98.  
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3 A ABRAGÊNCIA DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA NOS 

GRUPOS  DE SOCIEDADES: A JURISPRUDÊNCIA 

 
On concluera donc que la question de savoir si une société membre 
d’un groupe est liée par une clause d’arbitrage insérée dans un 
contrat signé par une société membre du même groupe, ne trouve 
sa réponse que dans une analyse approfondie de la volonté des 
parties, manifestée par l’attitude de celle-ci lors de sa négociation 
et de l’exécution du contrat. Plus qu’un problème de droit, c’est un 
problème de fait. 
                                                                                     

Yves DERAINS   
 

 

 É no âmbito de contestações relativas à competência de juízes ou árbitros que a 

questão da definição da abrangência da cláusula compromissória, nos grupos societários, 

se apresenta.76 Ela pode ser levantada ao árbitro, a quem cabe determinar quem são as 

partes no litígio, ou ao juiz, quando de eventual controle da sentença arbitral.77 

 Apesar de a jurisprudência atinente à “extensão” da cláusula compromissória ter 

sido objeto de diversos comentários doutrinários, em especial de autores franceses, para os 

objetivos desta dissertação, a análise dos casos célebres é imprescindível. Seu estudo 

revela os princípios jurídicos, aplicados nos casos concretos, que sustentaram as decisões 

de árbitros ou juízes. A análise, aliás, permitirá relativizar a aparente audácia de algumas 

dessas sentenças.78 

Enquanto na seção anterior buscamos mostrar as peculiaridades da noção de grupos 

societários e os problemas que sua existência pode causar, neste pretendemos expor, com 

fulcro em casos concretos, as circunstâncias em que os problemas surgiram e as soluções 

apresentadas. A partir dessa análise, poderemos extrair nossas conclusões, que visam, 

acima de tudo, contribuir para o tratamento do problema no cenário brasileiro, tendo em 

                                                 
76 FADLALLAH, Ibrahim. Clauses d’arbitrage...1987. p. 1987, p. 107; STAUFFER, Emmanuel. L’extension 
de clause arbitrale à des non-signataires. ASA Special Series, no 8, p. 229-236, 1994. 
77 Conforme a Lei de Arbitragem, a sentença arbitral nacional poderá ser anulada se ela extrapolar os limites 
da convenção de arbitragem: ora, se a sentença produziu efeitos para pessoas que, em princípio, não eram 
partes da convenção, essa sentença pode ter extrapolado seus limites e ser passível de anulação (Art. 32. É 
nula a sentença arbitral se: IV - for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem). O mesmo 
raciocínio vale para a sentença arbitral estrangeira que se pretenda homologar no Brasil: se a sentença 
extrapolou os limites da convenção arbitral, sua homologação poderá ser negada (Art. 38. Somente poderá 
ser negada a homologação para o reconhecimento ou execução de sentença arbitral estrangeira, quando o réu 
demonstrar que: IV - a sentença arbitral foi proferida fora dos limites da convenção de arbitragem, e não foi 
possível separar a parte excedente daquela submetida à arbitragem). 
78 CAPRASSE, Olivier. Les sociétés et l’arbitrage. 2002. p. 409. 
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vista o vigoroso crescimento que a arbitragem tem apresentado nos últimos anos em nosso 

país.  

Nosso intuito é verificar se a mera presença de um grupo de sociedades em 

arbitragem é suficiente para que árbitros ou juízes decidam que sociedades não-signatárias 

pertencentes a um mesmo agrupamento sejam abrangidas pela cláusula compromissória. 

Além disso, verificaremos se a organização e estrutura dos grupos são levadas em 

consideração no momento de solucionar o problema real. Em suma, com base nas decisões, 

verificaremos que circunstâncias e figuras jurídicas podem permitir que a cláusula 

compromissória produza efeitos a entes que, pelo menos do ponto de vista estritamente 

formal, não fizeram parte dela.  

 Cabe esclarecer nossa metodologia de seleção e análise dos casos: todos eles 

recorrem à noção de grupo econômico, ainda que ela não tenha servido de fundamento à 

decisão. Nossa triagem preocupou-se mais com o reconhecimento e a aceitação dessa 

noção do que com o fato de se ter aceitado ou rejeitado que não-signatárias fossem 

abrangidas pela cláusula compromissória. Veremos, aliás, que não há incompatibilidade 

entre o reconhecimento da unidade econômica do grupo, de um lado, e a rejeição de que 

não-signatárias pertencentes ao mesmo agrupamento sejam abrangidas pela convenção 

arbitral, em função das circunstâncias do caso concreto. 

Esta seção será subdividida entre decisões arbitrais e estatais, estando estas 

organizadas em função do país onde se originaram. Alguns casos serão objeto de análise 

em ambas as seções, já que, além de o tema ter sido discutido em arbitragem, ele acabou 

por ser levado também à justiça estatal. Os casos serão ordenados cronologicamente, do 

mais antigo ao mais novo. 

 Convém destacar que apesar de a referência à “jurisprudência arbitral” ser 

contestável do ponto de vista técnico, optamos por adotá-la neste trabalho, tendo em vista 

que o foco de nosso estudo é a arbitragem comercial internacional.  

Muitos autores, entre eles Derains, sustentam que a jurisprudência arbitral só pode 

ser comparada à estatal de forma imperfeita.79 Segundo esse autor, isso não se deve à 

ausência de publicações sistemáticas e integrais das sentenças proferidas, já que, em 

muitos países80, apenas trechos incompletos das decisões estatais são publicados, tornando 

o acesso à jurisprudência especialmente difícil, até mesmo para os magistrados. A 
                                                 
79 DERAINS, Yves. Les normes d’application immédiates dans la jurisprudence arbitrale internationale. In: 
FOUCHARD, Philippe; KAHN, Philippe (Coord.). Le droit des relations économiques internationals: 
etudes offertes à Berthold Goldman. Paris: Librairies Techniques, 1987. p. 29-46.  
80 DERAINS, Yves. Les tendances...  p.830. 1993. 
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imperfeição característica da “jurisprudência” arbitral internacional, de acordo com 

Derains, se deve, em grande medida, à falta de uma autoridade superior, que tenha o papel 

de homogeneizar tendências contraditórias, ainda que se possa destacar, na jurisprudência 

estatal, a freqüência com que correntes diversas coexistem, por anos a fio, antes de 

sobrevir decisão unificadora.81 Aliás, não estranha que os árbitros se dediquem mais a 

resolver problemas específicos do caso concreto do que a contribuir para a evolução do 

direito em geral, preocupação essa que pode se revelar mais forte para os juízes estatais 

(pelo menos no que diz respeito aos tribunais superiores).82   

O juiz, em regra, aplica o direito de um Estado, em nome do qual ele busca fazer 

justiça, contribuindo, ao mesmo tempo, para a criação do direito: ele intervém, portanto, 

em um sistema jurídico homogêneo. O árbitro, por sua vez, cumpre missão que lhe foi 

conferida pelas partes, a partir de dados definidos por estas, ou seja, as disposições 

contratuais e o conteúdo do direito que rege os contratos. Ainda que o árbitro, graças ao 

seu poder de interpretação e em nome de princípios superiores, não esteja totalmente 

vinculado às disposições contratuais, o direito aplicável ao contrato a ele se impõe. 

Segundo Derains, portanto, o árbitro é externo ao direito, pelo menos em se tratando do 

direito nacional, diferentemente do juiz, que nele atua e contribui para a sua evolução.83  

Ao aplicar o direito brasileiro ou americano, por exemplo, o árbitro não estaria 

contribuindo para a jurisprudência arbitral internacional. Ora, em grande parte das 

sentenças da arbitragem comercial internacional, aplica-se um direito nacional, tenha ele 

sido escolhido pelas partes ou determinado pelos árbitros. O que não quer dizer, porém, 

que as sentenças proferidas no âmbito da arbitragem comercial internacional não possam 

contribuir para a jurisprudência arbitral internacional. Porém, elas só o fazem no que diz 

respeito a questões processuais ou no contexto da lex mercatoria. 

Diante desse panorama, podemos destacar que o estudo da jurisprudência arbitral 

internacional contribui para a verificação de tendências, sua coerência sobrepondo-se às 

contradições.84 A importância do âmbito de aplicação dos direitos nacionais somente 

permite aos árbitros construir jurisprudência em matéria de direito substancial ao aplicarem 

normas anacionais. Aliás, é por isso mesmo que o estudo da jurisprudência arbitral deve 

                                                 
81 DERAINS, Yves. Les tendances...  p.830. 1993. 
82 Ibid., p.830 
83 Ibid., p. 830. 
84 Ibid., p. 831. 
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ser feito levando em consideração decisões que se fundamentam em regras desatreladas de 

qualquer lei nacional85, como é caso das que estudamos na seção anterior.86  

 Por outro lado, se considerarmos, como sustenta o Professor Guerreiro, que a 

sociedade dos operadores do comércio internacional conta com direito e justiça próprios, 

fora da esfera estatal87, podemos concluir que o papel das decisões emanadas dos tribunais 

arbitrais internacionais exerce função semelhante à da jurisprudência estatal: elas dão 

sentido geral de orientação na interpretação da lei, porque, a despeito de não obrigarem, 

acabam por prevalecer.88 Isso se demonstra pelo fato de que são comuns, no âmbito do 

comércio internacional, referências mútuas a sentenças arbitrais. Tanto quanto a 

jurisprudência estatal, as decisões proferidas no âmbito da arbitragem comercial 

internacional suprem lacunas, constituindo, de fato, uma espécie de costume praeter 

legem, que resulta de um uso derivado de julgamentos dos árbitros do comércio 

internacional: há decisões que se repetem e se mantêm em casos semelhantes89, algo que 

poderemos constatar no decorrer do estudo da jurisprudência, primeiramente arbitral e, na 

seqüência, estatal, que passamos a fazer agora. 

 

3.1 JURISPRUDÊNCIA ARBITRAL 
 

O estudo da jurisprudência arbitral revela como tem sido tratada a questão da 

abrangência da cláusula compromissória no âmbito dos grupos de sociedades. Veremos 

que pode ter havido certa evolução, mas os princípios basilares da “teoria dos grupos de 

sociedades” foram mantidos ao longo do tempo, aperfeiçoando-se. 

 

 

 
                                                 
85  DERAINS, Yves. Les tendances... p.831. 1993.  
86 Vale destacar que ainda que o mérito dos casos estudados tenha sido julgado com base em um direito 
nacional específico, a definição da abrangência da cláusula compromissória não ficou adstrita a esse mesmo 
direito, tendo sido feita, na grande maioria dos casos, com referência aos usos e costumes do comércio 
internacional. 
87 GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Fundamentos..., 1989, p.197, sustenta que: "A doutrina da lex 
mercatoria, formulada contemporaneamente, pretende deduzir da realidade atual a existência de um novo 
direito comercial internacional, com algumas das mesmas características daquele que vigorou na Idade 
Medieval, tendo sua expressão jurisdicional na arbitragem. A sociedade dos comerciantes ou operadores do 
comércio internacional, a que alude Philippe Kahn, contaria, pois, com direito próprio e justiça própria, fora 
dos quadros estatais [...]" Interessante notar a tese desse autor, que sustenta que a arbitragem é a jurisdição 
própria da lex mercatoria e dos operadores do comércio internacional. 
88 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. São 
Paulo: Atlas, 1994. p.. 245. 
89 Ibid., p. 245. 
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3.1.1 CASO CCI Nº 2375/1975 
 

Uma sociedade francesa X (antiga subsidiária de W) apresentou demanda, perante 

um tribunal arbitral sediado em Paris, contra duas integrantes de um mesmo grupo, a 

subsidiária espanhola Y (1a demandada) e a controladora Z (2a demandada). Seu objetivo 

era obter o pagamento de custos com a preparação de uma licitação relativa a projeto de 

obras públicas na Espanha.  

A demanda versava sobre um protocolo, com cláusula compromissória, celebrado 

entre as controladoras dos dois grupos envolvidos no litígio, a sociedade francesa W (que 

era controladora da X quando da celebração do contrato), e Z, constituída sob as leis de 

Bahamas.  

As demandadas impugnaram a competência do tribunal arbitral, alegando que nem 

a sociedade X poderia invocar a cláusula compromissória, nem essa convenção poderia ser 

oposta a Y, já que nenhuma das duas, X e Y, figurava como parte no protocolo, objeto da 

demanda, celebrado por suas controladoras. 

W tinha reservado expressamente sua parte do projeto à sua subsidiária X. Além 

disso, a carta, integrada ao protocolo, enviada pela Y à X, deixava claro que Y pertencia ao 

grupo Z. O capital da sociedade de propósito específico (SPE), a ser constituída para a 

consecução do projeto, deveria ser repartido entre Y e W, e o reembolso dos gastos dos 

estudos prévios seria feito à X. O fato de que a direção da SPE seria formada por membros 

nomeados tanto por W como por Y foi, também, dado significativo na avaliação dos 

árbitros.  

Como se pode notar, as circunstâncias do caso eram particularmente favoráveis 

para que se admitisse as não-signatárias como partes da cláusula compromissória. 

Depreende-se, da motivação da sentença, que essas circunstâncias serviram de suporte ao 

tribunal para privilegiar a realidade econômica única que ambos os grupos de sociedades 

representavam.90 Os árbitros deduziram que o protocolo formava um conjunto em que 

controladoras e controladas de cada um dos grupos encontravam-se indissoluvelmente 

vinculadas, sendo, por isso mesmo, inconcebível isolar a cláusula compromissória dessa 

trama intrincada de direitos e obrigações. 

Conforme salientam Derains e Jarvin em seus comentários à sentença, o fato de os 

árbitros terem levado em consideração a unidade econômica do grupo em sua avaliação 

                                                 
90 Trecho da sentença: “Considérant qu il est incontestable que Y faisait partie du groupe Z et X du groupe 
W; que le concept de groupe se définit au-delà de l’indépendence formelle née de la création de personnes 
morales distinctes, par l’unité d’orientation économique dépendant d’un pouvoir comun […]” 
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não significou que eles tenham negado a existência jurídica independente de cada uma das 

integrantes. Se assim não fosse, seria estranho que os árbitros tivessem se julgado 

competentes relativamente à antiga subsidiária X, que, quando da apresentação da 

demanda, não mais integrava o grupo W: não fosse o reconhecimento de sua personalidade 

jurídica independente, não se teria identificado seu interesse de agir no caso.91  

A lógica aplicada pelos árbitros, bem como a fundamentação exposta, evidenciam 

que a participação efetiva na operação econômica foi responsável por vincular as não-

signatárias à arbitragem, independente de elas terem assinado ou não o protocolo objeto do 

litígio. A ausência de relação grupal, quando da apresentação da demanda (pelo menos no 

que diz respeito às sociedades X e W), por outro lado, não serviu para negar o vínculo 

jurídico existente quando da execução do contrato.92 

Os árbitros, baseados nos fatos narrados pelas partes, interpretaram uma vontade, 

ainda que implícita, das duas não-signatárias, de participar efetivamente do contrato 

litigioso. Essa justificativa fática, talvez com o intuito de evitar que se buscasse a anulação 

da sentença, foi qualificada juridicamente pelos árbitros como estipulação em benefício de 

terceiro. Com efeito, a sentença, em seu preâmbulo, indicou que as duas controladoras, ao 

celebrar o instrumento contratual litigioso, estipularam em seu próprio benefício e no de 

suas subsidiárias.93 

Por fim, é interessante notar que os árbitros não recorreram, para fundamentar sua 

competência, a nenhum direito nacional específico, mas sim a princípios gerais de direito e 

aos usos e costumes internacionais. O tribunal sustentou que a natureza em si das 

sociedades, todas elas integrantes de grupos multinacionais, desobrigava que se fixasse a 

sentença, no que diz respeito à apreciação da competência dos árbitros, num direito 

                                                 
91 JARVIN, Sigvard; DERAINS, Yves. Collection of ICC arbitral awards 1974-1985 = Recueil des 
sentences arbitrales de la CCI. Deventer: Kluwer Law, 1990. p. 976, comentários ao caso 2375, de 1975. 
92 Ibid., p. 976: “[…] les arbitres privilégient ici l’unité économique du groupe par rapport à son pluralisme 
juridique, pour reprendre une distinction mentionné par B. Goldman (B. Goldman, Unification internationale 
et harmonisation du droit dans le domaine des sociétés multinationales, Rapport au 2eme Congres international 
de droit privé de l’Unidroit, Rome 9-15 septembre 1976, p. 4). Là encore, il est admis que la personne morale 
ou physique animatrice d’un groupe de sociétés engage directement les membres de celui-ci, ce qui n’est que 
la conclusion logique d’une constatation d’une pratique qui, au sein des groupes, traite les dirigeants des 
filiales en directeurs d’établissements de l’entreprise globale plutôt qu’en dirigeants sociaux indépendants. 
[…] La présente affaire appelle cependant une remarque particulière. En effet, si les arbitres mettent en avant 
l’unité économique du groupe, ainsi qu’on la souligné, ils ne vont pas jusqu’à nier l’existence indépendante 
des sociétés qui le composent. Autrement, on concevrait mal que la société demanderesse, qui ne faisait plus 
partie du groupe W lors de l’introduction de l’instance arbitrale, se soit vu reconnaitre un intéret à agir. […] 
c’est la participation effective à la réalisation de l’opération économique que lie définitivement les membres 
au même titre que les véritables signataires des accords. Et la fin des rapports du groupe est insuffisante à 
détruire ce lien particulier.”        
93 Conforme trecho da sentença: “Considérant qu’en signant le 20 janvier 1969 le protocole litigieux, Z et W 
ont clairement stipulé tant pour elles-mêmes que pour leurs filiales respectives.”  
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nacional. Os árbitros invocaram a vocação internacional dos grupos envolvidos no caso, 

sustentando que eles são regidos por regras próprias da comunidade internacional dos 

operadores do comércio, cuja autonomia deve ser reconhecida.94 

A sentença foi pioneira, no sentido em que soube estar em sintonia com os novos 

rumos das práticas comerciais internacionais. Essa tendência veio a ser posteriormente 

consagrada, como veremos, na sentença Dow Chemical vs. Isover Saint Gobain que, 

inclusive, reconhece o caso ora comentado como precedente.  

 

3.1.2 CASO CCI Nº 1434/1975 

 
Contemporâneo ao que viemos de estudar, neste caso coube ao tribunal arbitral, 

sediado em Genebra, resolver conflito sobre as condições de execução de dois contratos 

celebrados por uma sociedade estatal do país B e empresas do grupo A.  

Ambos os acordos formavam um conjunto complexo de obrigações contratuais, que 

tinham por escopo a construção de uma fábrica, em um país em desenvolvimento (país B), 

e sua posterior direção técnica, pelo grupo multinacional A. Surgido um litígio durante a 

fase de execução desses contratos, a sociedade B apresentou demanda contra empresas 

integrantes do agrupamento que não eram signatárias das convenções que continham a 

cláusula compromissória.  

O tribunal, primeiramente, teve de resolver quais pessoas estavam vinculadas pela 

convenção: todo o grupo A ou apenas suas integrantes que haviam assinado os contratos e, 

por conseguinte, a cláusula compromissória?  

Os árbitros, com base no “espírito dos contratos” e na realidade econômica, 

decidiram que a cláusula arbitral abrangia todo o agrupamento A. Os argumentos para essa 

decisão foram diversos: as integrantes do grupo que participaram da operação litigiosa 

eram designadas de forma bastante flexível, o que, aos olhos do tribunal, evidenciou a 

importância secundária que a individualização das partes representava e, por conseguinte, a 

consciência de B de ter contratado com o grupo A e não com essa ou aquela sociedade, e 

este, de ter atuado de forma una.95 A referência ao “Grupo A” foi usada diversas vezes nos 

                                                 
94 Conforme trecho da sentença: “Considérant qu’il faut reconnaitre l’autonomie de la communauté 
internationale des commerçants obéissant, dans ses rapports mutuels, à des règles propres: que par exemple le 
droit des sociétés commerciales internationales échappe à l’emprise du droit étatique. (Fouchard, L’arbitrage 
commercial internacional, n. 534, p. 352; Goldman, Le droit des sociétés internationales: Clunet, 1963, 320)  
95 CCI no 1434 de 1975: “Il est significatif que, dans ces divers contrats, la désignation des parties (non 
ressortissantes de l’Etat B), ait été faite avec une grande souplesse et une nette absence de formalisme, voire 
de cohérence. C’est ainsi que, si le contrat de […] mentionne la société américaine A [...] dont le siège social 
est au …. représentée par son président M. A.” la convention de … elle (signée du côté de l’Etat B), par le 
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acordos. A confusão dos termos usados nos contratos levou os árbitros a proceder à busca 

da vontade real das partes, sendo esta o fundamento da decisão, que partiu de um conceito 

econômico da noção de grupo de sociedades.  

A vontade foi extraída tanto da correspondência produzida no caso como do teor 

dos contratos que continham a cláusula compromissória. A participação do Sr. A, principal 

dirigente do Grupo A, serviu de indício dessa vontade, já que fez com que B acreditasse, 

legitimamente, que ele agia em nome e por conta de todo o agrupamento.  

Porém, ainda que os árbitros tenham qualificado sua decisão com base na 

existência de um mandato aparente, foi a efetiva prática da intervenção dos grupos 

societários no plano internacional que verdadeiramente serviu para revelar, ao tribunal, a 

vontade das partes.96 Aliás, a sentença indica que é comum, nesse tipo de contratação, que 

o país (ou a sociedade estatal) que deseja adquirir e instalar em seu território um novo 

conjunto industrial negocie com um grupo ou com uma grande sociedade multinacional, a 

qual, por razões de organização interna, conferirá a execução da operação a uma ou várias 

subsidiárias, existentes ou a serem constituídas para esse propósito específico. De forma 

geral, pode-se afirmar que aquele que contrata com o agrupamento não tem interesse em 

envolver-se em questões de ordem interna da outra parte, sempre que esta lhe garanta o fiel 

cumprimento das obrigações contratadas.97   

O reconhecimento da realidade econômica única do grupo de sociedades não 

impediu o tribunal arbitral de avaliar a participação efetiva, na operação litigiosa, de cada 

empresa individualmente considerada: os árbitros só julgaram juridicamente responsáveis 

pela execução do contrato litigioso aquelas sociedades do grupo A que participaram do 

negócio. Nesse sentido, o tribunal reservou-se o direito de se pronunciar, na fase de 

                                                                                                                                                    
gouvernement, pour des raisons qu’il est superflu de commenter ici, qui se considère d’ailleurs comme partie 
au contrat précédent, signée par la (société étatique de B) [cf. art. 6] est conclue par M. A. comme 
“représentant l’Organisation A”, ce dernier terme étant utilisé à plusieurs reprises dans l’accord, avec celui de 
“Groupe A”, utilisé manifestement comme synonyme.”  
96 JARVIN, Sigvard; DERAINS, Yves. Collection of ICC arbitral awards 1974-1985... 1990. p. 984: 
“Cependant, plus que cet examen classique des documents échangés par les parties, conforté par une 
référence implicite à la théorie du mandat apparent (cf. H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, t. III, p. 
1116), c’est la pratique même de l’intervention des groupes de sociétés dans la conclusion des accords 
industriels au plan international qui constitue, pour les arbitres, le véritable révélateur de la volonté des 
parties.” 
97 O seguinte trecho da sentença é interessante e resume o fundamento da decisão dos árbitros: “Ainsi qu’il 
est fréquent dans les accords industriels internationaux de cette envergure, le pays (ou la société nationale qui 
entend acquérir et faire installer sur son sol une nouvelle usine ou un ensemble industriel traite avec un 
groupe, ou avec une grande société “multinationale” qui, pour des raisons d’organisation ou d’opportunité 
interne au groupe, confiera l’exécution de l’opération à une ou plusieurs sociétés filiales, existantes ou à créer 
“ad hoc”. D’une manière générale, le cocontractant n’a pas d’intérêt direct et ne songe pas à s’immiscer dans 
ces questions d’organisation interne du groupe, pour autant que celui-ci lui garantisse, par des clauses 
appropriées, la bonne exécution des obligations assumées.”  
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eventual condenação, sobre a divisão das quantidades devidas por cada uma das empresas 

do grupo que participaram da operação.98 

Segundo Derains e Jarvin, que comentaram a sentença, os árbitros concluíram que 

existia, para além da literalidade dos contratos, um real compromisso das não-signatárias.  

O tribunal sustentou que o princípio da interpretação restritiva da cláusula 

compromissória não se confunde com um formalismo exarcerbado, já rejeitado na prática 

arbitral, que, em verdade, satisfaz-se com a sua aceitação tácita. No caso concreto, essa 

aquiescência deduziu-se, como mencionamos, da participação efetiva das não-signatárias 

nos contratos que originaram o conflito, a cláusula compromissória não sendo nada mais 

que um aspecto desses acordos.99  

Tanto quanto no caso 2375/1975, os árbitros não recorreram a nenhum direito 

nacional para definir a abrangência da cláusula compromissória. O tribunal não buscou 

verificar se as leis de cada uma das sociedades pertencentes ao agrupamento lhes permitia 

vincular-se aos acordos celebrados por suas controladoras, questão que uma análise 

conflitualista não deixaria de lado.  

Os árbitros preferiram definir que, nas relações econômicas internacionais, os 

acordos concluídos pela sociedade controladora formam, como regra geral, a moldura 

jurídica da realização de uma operação econômica, em que cada cláusula se impõe a todos 

os membros do agrupamento, salvo se ficar provado que essa não era, de forma alguma, a 

vontade real das partes.100   

                                                 
98 JARVIN, Sigvard; DERAINS, Yves. Collection of ICC arbitral awards 1974-1985... 1990. p. 980: “Le 
tribunal arbitral ne peut donc que rejeter la demande de ‘mise hors de cause’, tout en se réservant, comme 
indiqué plus haut au stade d’éventuelles condamnations, de se prononcer le cas échéant sur une attribution ou 
une répartition, entre les sociétés du groupe A qui ont participé à l’opération, de sommes par l’une ou l’autre 
des parties en litige.” 
99 Ibid., p. 983: “Le principe de l’interprétation stricte des clauses compromissoires ne se confond pas avec 
un formalisme rejeté par la pratique internationale et, à de rares exceptions près, par les droits nationaux (cf. 
P. Level, J-Cl, dr. int. fasc. 585, n. 81; Ph. Fouchard, L’arbitrage commercial international, p. 79 s.). Il se 
satisfait au contraire d’une acceptation tacite de la clause. Or, cette acceptation tacite découlait en l’espèce de 
celle des contrats litigieux, dont la clause d’arbitrage n’était, ainsi que l’ont souligné les arbitres, qu’un 
aspect particulier. C’est donc le fait même que le tribunal arbitral ait pu considérer que les contrats ne liaient 
pas seulement les sociétés du Groupe A qui les avaient signés, mais qu’ils étaient susceptibles de créer des 
obligations pour l’ensemble du groupe, qui retiendra l’attention.” 
100 Trecho da sentença: “Dans ces conditions, il y a lieu de s’en tenir à l’idée, conforme à l’esprit des contrats 
comme à la réalité économique, que ni le groupe A, ni son président ni telle ou telle des sociétés membres de 
ce groupe, ne peuvent s’abriter derrière la rédaction de telle clause particulière, interpretée littéralement et 
isolée du contexte de l’ensemble des accords, pour demander à être mise hors de cause dans un litige qui 
concerne directement le groupe ou l’organisation A. Ceci à moins qu’il ne soit établi dans un cas donné, par 
celui qui s’en prévaut, qu’une interprétation formaliste s’impose et correspond à la volonté réelle des parties, 
interpretée de bonne foi, et à l’esprit de l’opération.”  
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Essa sentença também pode ser considerada importante precedente da teoria da 

unidade econômica do grupo, já que sua solução acabou sendo adotada em outras decisões 

posteriores, ainda que sem referência expressa a este caso.  

 

3.1.3 CASO 1510 DA NEW YORK MARITIME ARBITRATION SOCIETY - MAP TANKERS INC.   

           VS. MOBIL TANKERS, LTD. (28 DE NOVEMBRO DE 1980) 

 

A doutrina do grupo de sociedades ganhou, nesta sentença, sua máxima expressão. 

Nesse caso, uma subsidiária de um grupo da indústria marítima celebrou contrato de 

afretamento, que continha cláusula compromissória, com uma co-contratante. Esta veio, 

posteriormente, a demandar a subsidiária que, juntamente com outras empresas de seu 

grupo, apresentou reconvenção. As não-signatárias sustentaram que haviam participado da 

operação litigiosa, apesar de não terem formalmente celebrado a convenção arbitral.   

Diferentemente das sentenças anteriormente comentadas (e, aliás, caso isolado na 

jurisprudência do comércio internacional101), neste caso os árbitros preocuparam-se menos 

com os fatos e com a interpretação da vontade das partes, e mais com a existência do grupo 

de sociedades, fazendo vista grossa da independência jurídica de cada empresa. Em última 

instância, a preocupação com a boa administração da justiça102 também parece ter sido 

objeto de consideração dos árbitros.  

Apesar de o tribunal ter conferido importância preponderante ao fato de as não-

signatárias pertencerem ao mesmo grupo da demandante em reconvenção, depreende-se da 

sentença que sua participação na operação litigiosa também contribuiu para a decisão.103 

Novamente nesse caso, os árbitros não recorreram a nenhum direito nacional para 

deliberar sobre a sua própria competência. Ao invés, invocaram o “espírito prático” e o 

senso comum.104 Com efeito, a sentença indicou que não era nem razoável nem prático 

                                                 
101 JARROSSON, Charles. Conventions d’arbitrage… p. 210. 1994: “[…] à l’exception d’une sentence 
rendue en 1980 aux Etas-Unis em matière maritime, il n’y a jamais eu (à notre connassiance tout moins) de 
decision arbitrale ou étatique considérant que l’existence d’un groupe de sociétés pouvait fonder à elle seule 
l’extension de la clause compromissoire à d’autres sociétés non signataires […]”  
102 Sentença Parcial No. 1510, de 28 de novembro de 1980, proferida sob as regras da “Society of Maritime 
Arbitrators, Inc.” de New York: “To consider the arbitration clause as one which limits the right to arbitrate 
to the chartering subsidiary and to no other company within the same corporate family involved in the 
venture is to narrowly restrict the parties’ apparent intention to arbitrate their differences.” 
103 Trecho da sentença: “However, it is neither sensible nor practical to exclude the claims of companies who 
have an interest in the venture and who are members of the same corporate family.” (grifo nosso) 
104 Sentença Parcial No. 1510, de 28 de novembro de 1980, proferida sob as regras da “Society of Maritime 
Arbitrators, Inc.” de New York: “[…] it is neither sensible nor practical to exclude the claims of companies 
who have an interest in the venture and who are members of the same corporate family. The practicality of 
such an approach is apparent.” 
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excluir da arbitragem demandas de outros membros do grupo que teriam interesse no 

negócio.  

O tribunal destacou, ainda, que é freqüente, no âmbito de companhias marítimas, 

que o frete seja feito por meio de uma subsidiária, sendo a carga transportada por outra 

empresa e, por vezes, enviada a outras sociedades do grupo.105 Os árbitros entenderam que 

limitar a abrangência da cláusula arbitral à sociedade que faz o frete e não às demais 

empresas do grupo seria uma evidente restrição da vontade das partes de resolver seus 

conflitos por arbitragem.106 

Essa sentença, diferentemente das anteriores, não fez escola. Deduzir, do simples 

fato de pertencer a um mesmo grupo societário, a vontade de resolver conflitos por 

arbitragem seria um atentado à natureza jurídica da arbitragem, essencialmente consensual, 

e à própria organização de sociedades em grupos. É fundamental, inclusive para contribuir 

para o crescimento e maior aceitação da arbitragem, que sentenças como essas, com 

fundamentação duvidosa do ponto de vista técnico, não se reproduzam. 

 

3.1.4 CCI NO 4131/1982 - O CÉLEBRE CASO DOW CHEMICAL VS. ISOVER SAINT  

            GOBAIN 

 

A sentença, proferida de acordo com o regulamento da CCI por um tribunal sediado 

em Paris, consagrou, na jurisprudência arbitral internacional, a teoria da unidade 

econômica do grupo, delimitando-lhe o conteúdo concreto. 

Nesse caso, uma subsidiária A do grupo multinacional de origem americana Dow 

Chemical, celebrou acordo de distribuição com três sociedades francesas. Na seqüência, 

um segundo contrato foi celebrado entre a empresa B, subsidiária de A e, portanto, sub-

subsidiária de Dow Chemical, e essas mesmas sociedades francesas. Dificuldades surgiram 

durante a fase de execução dos acordos que continham, ambos, cláusula arbitral. As 

empresas A, B, Dow Chemical e X (outra subsidiária do grupo Dow) notificaram a Isover-

Saint-Gobain para o início de uma arbitragem. Esta alegou incompetência do tribunal 

relativamente às sociedades Dow Chemical e X, que não figuravam, formalmente, nos dois 

contratos de distribuição. 

                                                 
105 Trecho extraído da sentença: “The major shipping organizations often charter through a subsidiary 
company, ship their cargos through another and sometimes consign them to other related companies.” 
106 Trecho extraído da sentença: “To consider the arbitration clause as one which limits the right to arbitrate 
to the chartering subsidiary and to no other company within the same corporate family involved in the 
venture is to narrowly restrict the parties’ apparent intention to arbitrate their differences.”  
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Considerando a exceção de incompetência oposta pela demandada, o tribunal 

avaliou que cabia, primeiramente, definir as fontes do direito próprias a determinar o 

escopo e os efeitos da convenção arbitral. A sentença indicou, de forma clara e expressa, 

que para isso não seria necessário recorrer a um direito nacional específico. Os árbitros 

salientaram que essa definição teria de ser feita com base na vontade das partes, a qual 

poderia depreender-se de seu comportamento no procedimento arbitral, ou em função das 

particularidades da celebração, execução e rescisão dos contratos litigiosos. O tribunal 

também levou em consideração os usos do comércio internacional, em especial aqueles 

atinentes aos agrupamentos de empresas.107   

Para interpretar a vontade das partes, os árbitros tiveram de analisar previamente as 

circunstâncias em que se desenvolveu a conclusão, execução e rescisão dos contratos que 

originaram o conflito. Para isso, o tribunal se baseou tanto no teor dos acordos como na 

correspondência e demais documentos trocados em todas essas fases. Os árbitros 

entenderam que a cláusula compromissória expressamente aceita por algumas das 

sociedades do grupo deve vincular aquelas outras empresas que, pelo papel desempenhado 

na operação que deu origem ao conflito, aparecem como tendo sido abrangidas pelos 

contratos.108        

O tribunal verificou que a sociedade X, embora não tivesse efetivamente assinado 

os acordos que deram origem ao litígio, os havia negociado, feito as entregas previstas e 

trocado variadas correspondências com as empresas francesas, referindo-se ao “nosso 

contrato” e ao “Grupo Dow Chemical” em geral, sem alusão a uma empresa específica. 

                                                 
107 Trecho da sentença CCI 4131/1982, disponível em <http://www.kluwerarbitration.com >: “Considering 
that the tribunal shall, accordingly, determine the scope and effects of the arbitration clauses in question, and 
thereby reach its decision regarding jurisdiction, by reference to the common intent of the parties to these 
proceedings, such as it appears from the circumstances that surround the conclusion and characterize the 
performance and later the termination of the contracts in which they appear. In doing so, the tribunal, 
following, in particular, French caselaw relating to international arbitration should also take into account, 
usages conforming to the needs of international commerce, in particular, in the presence of a group of 
companies […]” 
108 Trechos relevantes extraídos da sentença 4131/1982: “Considering that it is indisputable - and in fact not 
disputed - that DOW CHEMICAL COMPANY (USA) has and exercises absolute control over its 
subsidiaries having either signed the relevant contracts or, like DOW CHEMICAL FRANCE, effectively and 
individually participated in their conclusion, their performance, and their termination; 
“Considering that irrespective of the distinct juridical identity of each of its members, a group of companies 
constitutes one and the same economic reality (une réalité économique unique) of which the arbitral tribunal 
should take account when it rules on its own jurisdiction subject to Article 13 (1955 version) or Article 8 
(1975 version) of the ICC Rules. 
“Considering, in particular, that the arbitration clause expressly accepted by certain of the companies of the 
group should bind the other companies which, by virtue of their role in the conclusion, performance, or 
termination of the contracts containing said clauses, and in accordance with the mutual intention of all parties 
to the proceedings, appear to have been veritable parties to these contracts or to have been principally 
concerned by them and the disputes to which they may give rise.” 
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Além do mais, os acordos previam que as entregas, que eram seu objeto, poderiam ser 

feitas por qualquer subsidiária da controladora americana. A flexibilidade e a ausência de 

formalismo na definição das sociedades do grupo que estariam encarregadas da execução 

dos contratos evidenciaram, aos olhos do tribunal, a importância secundária que tinham 

essas precisões. De um lado, esses dados deixaram claro que o grupo francês tinha 

contratado com o americano, pouco importando, na verdade, exatamente quais empresas 

estariam envolvidas na execução do projeto. De outra parte, o agrupamento americano 

apresentou-se como um conjunto único, distribuindo as tarefas necessárias para cumprir 

suas obrigações conforme o que considerasse mais apropriado. Os árbitros avaliaram que a 

subsidiária francesa desempenhou papel essencial na rescisão do contrato de distribuição, 

posto que os atos que a consolidaram tiveram lugar entre ela e a sociedade Isover Saint 

Gobain. De todas essas circunstâncias, deduziu-se que a empresa da França atuou e foi 

tratada por sua contratante, de fato, como verdadeira parte contratual e, por conseguinte, da 

convenção arbitral. Foi também relevante para a decisão dos árbitros o fato de que existia 

uma cláusula determinando que as entregas poderiam ser feitas por qualquer das 

subsidiárias que estivesse sob o controle da “sociedade-mãe”. 

Ressalte-se que as relações contratuais não poderiam ter se formalizado sem o 

consentimento da controladora americana, Dow Chemical,  já que era ela a proprietária das 

marcas que seriam usadas nos produtos a serem comercializados na França (não foi 

celebrado nenhum contrato de licença específico). Os árbitros verificaram que ela era a que 

mais se comunicava com o grupo francês, seja em reuniões, correspondência escrita, ou na 

redação e negociação dos instrumentos contratuais. Além disso, o tribunal considerou 

também que a controladora exercia controle absoluto sobre todas aquelas subsidiárias que 

participaram da conclusão, execução ou resiliação dos acordos de distribuição que 

originaram o litígio.  

É interessante notar que os árbitros se apoiaram em precedentes arbitrais que 

haviam tratado da abrangência da cláusula compromissória, em especial as sentenças nos 

2375/1975 e 1434/1975109, já analisadas. O tribunal também se referiu ao caso Map 

Tankers, Inc vs. Mobil Tankers, Ltd., no sentido de que não seria nem prático nem lógico 

                                                 
109 Trecho extraído da sentença: “Considering that ICC arbitral tribunals have already pronounced themselves 
to this effect (see the awards in Case N°. 2375 of 1975, Journal du droit international 1976.973; and in Case 
N°. 1434 of 1975, id at 978). The decisions of these tribunals progressively create caselaw which should be 
taken into account, because it draws conclusions from economic reality and conforms to the needs of 
international commerce, to which rules specific to international arbitration, themselves successively 
elaborated should respond.” 
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negar, àquelas sociedades que tinham interesse na operação, a possibilidade de participar 

da arbitragem.110 

Os árbitros avaliaram que, apesar da personalidade jurídica distinta de cada 

integrante do grupo, este representa uma realidade econômica única que deve ser 

considerada pelo tribunal ao julgar sobre sua própria competência.111 Essa sentença teve a 

importância de reconhecer a realidade una dos grupos como uso do comércio 

internacional112, destacado de qualquer lei nacional, que deve ser levado em consideração 

pela jurisprudência, já que corresponde às necessidades desse comércio. A referência ao 

uso contribui para a construção da lex mercatoria, já que reconhece aos árbitros o poder de 

julgar sobre a sua competência conforme uma ordem jurídica diversa daquela vigente em 

um Estado específico, em função de regras gerais do Direito universalmente aceitas. 113 

 
3.1.5 CCI NO 5721/1990 
 

Percebe-se, neste caso, que a sentença Dow Chemical vs. Isover Saint Gobain fez 

escola. Aqui, coube ao tribunal arbitral, sediado em Genebra, julgar demanda apresentada 

por uma sociedade européia contra duas entes de um mesmo grupo, X USA e X Egito, e 

contra uma pessoa física, Sr. Z, presidente da X USA.  

A demandante alegou que, tendo sido indicada na qualidade de sub-contratada, 

concluiu, em junho de 1983, com a X Egito (que se apresentou como subsidiária em 

processo de constituição, no Egito, da sociedade X USA, representada pelo seu presidente, 

Sr. Z), dois sub-contratos, respectivamente para o fornecimento de bens e para a realização 

de diversos trabalhos numa usina em construção situada na periferia do Cairo. O Sr. Z 

firmou ambos os acordos como representante da X Egito. Consoante esses dois acordos, 

cabia à X Egito o papel de coordenação técnica e administrativa do objeto dos contratos, 

                                                 
110 Trecho extraído da sentença: “That it is not without interest to recall that an American arbitral tribunal 
recently reached a similar result, referring to U.S. national court decisions and observing that 'it is neither 
sensible nor practical to exclude (from the arbitral jurisdiction) the claims of companies who have an interest 
in the venture and who are members of the same corporate family.' (Society of Maritime Arbitrators, Inc., 
New York, Partial Final Award N°. 1510, 28 November 1980, VII Yearbook Commercial Arbitration, 
American Awards, p. 151 (1982)”. 
111 Trecho extraído da sentença: “Considering that irrespective of the distinct juridical identity of each of its 
members, a group of companies constitutes one and the same economic reality (une réalité économique 
unique) of which the arbitral tribunal should take account when it rules on its own jurisdiction subject to 
Article 13 (1955 version) or Article 8 (1975 version) of the ICC Rules.” 
112 Trecho da sentença: “In doing so, the tribunal, following, in particular, French caselaw relating to 
international arbitration should also take into account, usages conforming to the needs of international 
commerce, in particular, in the presence of a group of companies […]” 
113 LAUGIER, Thierry. L’arbitrage multipartite à l’épreuve des droits nationaux. Revue du Droit des 
Affaires Internationales, no. 8, p.998,1989. 
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devendo realizar as operações civis pesadas e fornecer, à demandante, instalações que lhe 

permitissem executar suas próprias obrigações.  

 A demandante afirmou ter passado por grandes dificuldades porque a X Egito não 

executou as obrigações que tinha assumido. Essa situação teria levado o dono da obra a 

expulsar a X Egito do canteiro e a confiar à demandante a responsabilidade direta pelo 

empreendimento. Quando a X Egito buscou executar diversas garantias, a demandante 

recorreu ao tribunal para, entre outros, declarar a rescisão dos contratos e pronunciar a 

caducidade das cartas de garantia.  

No âmbito do procedimento arbitral, as demandadas haviam, em conjunto, 

designado um árbitro. Foi só depois disso – quando a X Egito sustentou ser a única 

obrigada pela cláusula arbitral – que a X USA e o Sr. Z opuseram exceção de 

incompetência aos árbitros, alegando não estarem vinculadas à cláusula compromissória. 

Antes de mais nada, o tribunal reconheceu a validade formal da convenção arbitral, 

cabendo-lhes, depois, pronunciar-se sobre a existência da X Egito, única demandada que 

admitiu a competência dos árbitros. É importante notar que essa sociedade, quando da 

assinatura dos contratos, apresentou-se como subsidiária, em fase de constituição, de X 

USA. O tribunal entendeu, nesse sentido, que a X Egito não era uma pessoa jurídica 

distinta da X USA, mas uma simples sucursal (“branch office”), não gozando de 

individualidade jurídica. Isso, com efeito, significou dizer que apenas a X USA poderia ter 

firmado os acordos litigiosos. Os árbitros ponderaram que seria um atentado aos princípios 

do direito societário sustentar que a sociedade americana não tinha qualquer vinculação 

com o conflito simplesmente porque o contrato foi celebrado por sua sucursal egípcia. Não 

tendo o “branch office” existência jurídica própria e independente, ele só poderia atuar em 

representação da X USA.  

Coube ao tribunal, ainda, pronunciar-se sobre eventual vinculação do Sr. Z à 

cláusula compromissória, não só enquanto presidente da X USA mas igualmente a título 

pessoal. Os árbitros decidiram que a questão não seria analisada apenas à luz do direito 

aplicável ao mérito do conflito (egípcio), referindo-se, aí, ao caso Dow Chemical. O 

tribunal sustentou que o art. 13, §5 do Regulamento de Arbitragem da CCI, impunha aos 

árbitros considerar, também, os usos do comércio internacional e o teor dos contratos. 

Nessa perspectiva, o tribunal recorreu à lex mercatoria. A autonomia da cláusula 

compromissória sendo amplamente reconhecida, justificava-se a aplicação desse direito 

extra-estatal, que se fundamenta nos usos do comércio internacional. Os árbitros 
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entenderam que, no caso concreto, era conveniente dissociar o mérito do contrato, de um 

lado, e a validade e abrangência da cláusula arbitral, de outro.  

O tribunal decidiu que se pronunciaria com base também no princípio geral de boa-

fé que deve presidir os negócios internacionais.114   

Os árbitros destacaram a natureza convencional da arbitragem, concluindo, assim, 

que a definição da abrangência da cláusula arbitral deveria encontrar seu fundamento na 

vontade das partes, ainda que implícita.115 O tribunal não deixou de destacar que o simples 

fato de duas sociedades pertencerem a um agrupamento de empresas, ou serem controladas 

por um mesmo acionista, não justifica a desconsideração da pessoa jurídica.  

Por outro lado, os árbitros defenderam que, quando uma sociedade ou pessoa física 

aparece como “pivô” das relações contratuais no âmbito de um negócio particular, é 

conveniente examinar com cuidado a independência jurídica das partes, que pode, nessas 

circunstâncias excepcionais, ser afastada em benefício de um julgamento global. A 

exceção pode resultar, por exemplo, da confusão entre o grupo e o acionista majoritário.116 

Com base na prova produzida pelas partes, entretanto, o tribunal entendeu que a 

cláusula arbitral não poderia alcançar o Sr. Z. Os árbitros sustentaram que, para que um 

dirigente se veja afetado pelos efeitos da convenção de arbitragem celebrada em nome de 

uma sociedade, esta deve ter servido de instrumento a interesses escusos da pessoa física. 

Os fatos relativos ao caso concreto não permitiram ao tribunal chegar a essa conclusão. O 

reconhecimento, da demandante, de que seu diretor comercial (responsável pelas 

exportações) foi até Nova Iorque e atestou que X USA tinha escritório próprio e atividades 

efetivas, contribuiu para essa decisão. Os árbitros, dessa forma, não viram indícios 

                                                 
114 Sentença proferida no caso 5721, em 1990, publicada e comentada por JARVIN, Sigvard; DERAINS, 
Yves; ARNALDEZ, Jean-Jacques. Collection of ICC arbitral awards: 1986-1990 = Recueil des sentences 
arbitrales de la CCI. Deventer: Kluwer Law, 1994. p. 434: “Le tribunal arbitral n’examinera pas cette 
délicate question à la lumière du seul droit applicable au fond du litige, le droit égyptien (voir l’arrêt Isover 
Saint-Gobain v. Dow Chemical France et autres, CA Paris 21 oct. 1983: Rev. arb., 1984, 98). L’article 13, 
paragraphe 5 du Règlement d’Arbitrage de la CCI invite le tribunal à tenir compte des usages du commerce 
et des textes contractuels. Dans cette perspective, le Tribunal est en droit de se référer à la lex mercatoria. 
L’autonomie de la clause d’arbitrage, largement reconnue aujourd’hui, justifie cette référence à une regle non 
étatique déduite des seuls usages du commerce international. En particulier, il se justifie de dissocier le fond 
du contrat de la validité et la portée de la clause d’arbitrage. Ce sera donc en vertu de la notion générale de la 
bonne foi en affaires, et des usages du commerce international, que le Tribunal arbitral se prononcera.”  
115 Trecho da sentença, p. 404: “Il faut ajouter que l’essentiel de l’arbitrage est fondé sur le principe 
consensuel. De même, l’extension de la clause d’arbitrage doit avoir un fondement volontaire. Certes, cette 
volonté peut être implicite seulement, sinon la discussion sur l’extension n’aurait aucun sens. Cette extension 
ne doit en revanche pas intervenir au titre de sanction du comportement d’un tiers. Une telle intervention doit 
être reservée aux tribunaux ordinaires devant lesquels une partie pourra toujours faire valoir l’argument tiré 
de la levée du voile social.”  
116 Trecho da sentença, p. 405: “Il n’est donc pas certain que la demanderesse ait eu l’intention de traiter avec 
M. Z à travers X, ni que M. Z ait eu l’intention d’être personnellement partie à la convention d’arbitrage.”    
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concludentes de que a demandante tinha intenção de tratar com o Sr. Z por meio de X, ou 

que o Sr. Z tenha tido intuito de participar, a título pessoal, da cláusula compromissória.   

Apesar de a sentença ter negado o alcance da convenção arbitral aos não-

signatários, a fundamentação usada não difere das anteriores que comentamos. Como 

dissemos, para definir sua competência, os árbitros recorreram à noção da unidade 

econômica dos grupos de sociedades, aos usos e costumes do comércio internacional e, 

especialmente, à vontade das partes. Visando a evitar problemas com o laudo (uma ação de 

anulação, por exemplo), o tribunal também se referiu, ainda que de forma subsidiária, a 

distintas leis nacionais que tinham relação com o caso. Isso não nega, em essência, a 

principal contribuição da sentença, que foi a de delimitar o alcance da teoria da unidade 

econômica do grupo, colocando-a como uma exceção, não como regra.117 A exceção, 

conforme bem estabelece a sentença, deve justificar-se na vontade das partes, que se 

interpreta em função das circunstâncias do caso concreto.  

 

3.1.6 CCI NO 7155/1993 

 

 Embora os árbitros, nesse caso, tenham recusado a “extensão” dos efeitos da 

cláusula compromissória, não deixaram de retomar a lógica exposta nos casos anteriores. 

Se a sua decisão foi pela negação da ampliação do alcance da convenção, é porque as 

circunstâncias do caso concreto não permitiam que se chegasse a essa solução.  

O tribunal recorreu a critérios usados em sentenças que admitiram a extensão da 

cláusula compromissória para concluir, com base nos fatos, que as não-signatárias não 

deveriam ser abrangidas pela convenção. 

 Uma sociedade A havia adquirido ações representativas do capital da empresa W, 

detidas por três acionistas (X, Y e Z). O contrato de cessão continha cláusula de garantia de 

passivo e convenção arbitral. Posteriormente, a sociedade A transferiu as ações que ela 

havia adquirido à empresa B.  

Uma ação judicial, que não tinha sido mencionada quando da cessão inicial das 

participações, resultou na condenação de W ao pagamento de somas importantes aos seus 

empregados. As empresas A, B e W apresentaram demanda arbitral contra X, Y e Z com 

fundamento na cláusula de garantia. 

                                                 
117 SANDROCK, Otto. Arbitration agreements and groups of companies. The International Lawyer, v. 27, 
p.944, 1993. 
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 Os árbitros, após terem relembrado a evolução da jurisprudência relativa à extensão 

da cláusula compromissória, avaliaram a questão relativamente à fórmula teórica 

consagrada pela Corte de Apelação de Paris. O tribunal entendeu que as exigências nela 

contidas não tinham sido preenchidas. Nenhum grupo existia quando da assinatura dos 

contratos de cessão. Em suma, as sociedades B e W não poderiam, efetivamente, ter 

participado da execução desses contratos de cumprimento instantâneo. 

 

3.1.7 CCI NO 9517/2000 

 

No presente caso, três sociedades, X, Y, Z e A, ingressaram com demanda arbitral 

contra uma pessoa física, Sr. B, com fulcro em um Contrato de Gerenciamento 

(Management Agreement) concluído entre esta última pessoa, a empresa X e uma 

sociedade que não foi parte da arbitragem. O escopo desse contrato era a prestação de 

serviços necessários à implementação de um Acordo de Concessão (Concession 

Agreement).  

As disposições do Contrato de Gerenciamento limitavam-se aos aspectos de 

promoção, gestão e operação de um complexo de construção. Entre as questões 

preliminares que tinham de ser julgadas pelo tribunal, figurava a de saber se os árbitros 

eram competentes para conhecer do litígio entre Y, Z e A, que não eram partes do contrato 

que continha a cláusula compromissória, e o demandado, Sr. B. A sociedade Y era titular 

de 100% do capital social da empresa X que, por sua vez, era detida a 100% por Z, a qual, 

por seu turno, era subsidiária, também a 100%, da A.  

 Estudando os princípios jurídicos aplicáveis à definição de sua própria 

competência, os árbitros não manifestaram dúvidas de que a possibilidade de as não-

signatárias se beneficiarem da cláusula compromissória seria uma questão decidida no caso 

a caso, após análise minuciosa das circunstâncias em que o acordo foi celebrado.  

O tribunal salientou que, para permitir a “extensão” da convenção arbitral a quem 

dela não é parte, árbitros e juízes estatais devem buscar provas da existência de vontade, ao 

menos implícita, de que os não-signatários sejam abrangidos pelo contrato objeto do litígio 

e, conseqüentemente, da cláusula compromissória nele contida.  

A existência dessa intenção – se for apenas implícita – é encontrada no papel 

desempenhado pelos não-signatários na conclusão e na execução do contrato.  

Nesse sentido, o tribunal invocou o precedente Dow Chemical vs. Isover Saint 

Gobain, citando, inclusive, trecho da sentença, que diz que a cláusula arbitral aceita 



 
 

48

expressamente por algumas sociedades de um grupo deve vincular as outras que, pelo 

papel que tiveram no contrato que contém a convenção, e de acordo com a comum vontade 

dos envolvidos, surgiu como verdadeira parte contratual.  

O tribunal destacou a importância de se verificar se existiu intenção das não-

signatárias de assumir obrigações derivadas do acordo litigioso. 

Embora os árbitros tenham se referido à participação de sociedades pertencentes a 

um grupo de empresas, eles salientaram que esse dado, por si só, não é suficiente para 

justificar a ampliação do escopo da cláusula compromissória.118  

Nesse sentido, seguiram a tendência dos casos anteriormente citados.  

É curioso notar que a presente decisão, vinte anos após a sentença Dow Chemical, 

confirma a lógica adotada por aquele tribunal.  

Pelo menos na esfera do comércio internacional, a convenção arbitral é passível de 

ser interpretada flexivelmente, na presença de agrupamentos de sociedades.  

Isso, claro, desde que as circunstâncias concretas permitam concluir que as pessoas 

que não celebraram a cláusula compromissória expressaram sua vontade, ainda que 

implícita e confirmada pelas signatárias, de assumir obrigações originadas do contrato 

litigioso.119 

A lógica exposta nos casos analisados está presente em diversos outros exemplos 

da prática arbitral, como nos casos CCI 6519/1991, 6673/1992, 7155/1995 e 8385/1995.120  

 Após termos verificado alguns casos significativos na prática da arbitragem 

comercial internacional, convém averiguarmos se as tendências identificadas nesse âmbito 

se confirmam na esfera judicial de países com maior experiência na arbitragem, assim 

como no Brasil. Passaremos, assim, a estudar a experiência de tribunais estatais. 

 
                                                 
118 FADLALLAH, Ibrahim. Clauses d’arbitrage... 1987. p. 105. 
119 Sentença publicada no Bulletin de la Cour Internationale d’Arbitrage de la CCI, Vol. 16 / no 2, 2o semestre 
de 2005, p. 86: “The existence of such an intention – to the extent it is only implicit – is to be found in the 
role the non-signatories have played in the conclusion and performance of the agreement. As the Arbitrators 
pointed out in the landmark case Isover Saint Gobain v. Dow Chemical (ICC award no. 4131, Clunet, 1983, 
899): ‘the arbitration clause expressly accepted by certain of the companies of the group should bind the 
other companies which, by virtue of their role in the conclusion, performance, or termination of the contracts 
containing said clauses, and in accordance with the mutual intention of all parties to the proceedings, appear 
to have been veritable parties to these contracts or to have been principally concerned by them and the 
disputes to which they must give rise.’ In this respect, one element which is also taken into consideration by 
the Arbitral Tribunals to determine the implicit intention that a non-signatory be party to the agreement is 
whether the non-signatory may be deemed to have agreed to assume the obligations flowing from the 
underlying agreement, in the same manner as the parties who have signed the agreement.” 
120 Não foi nossa intenção selecionar apenas casos da CCI. Tampouco acreditamos que a tendência verificada 
é exclusiva desse órgão. Porém, porque a Corte é um dos únicos organismos internacionais que publica 
excertos de decisões proferidas sob os auspícios de seu regulamento, nosso acesso a informações é maior, daí 
o porquê de a quase totalidade dos casos estudados vir de lá.   
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3.2 A JURISPRUDÊNCIA ESTATAL  
 
 

O estudo da jurisprudência estatal revela que as soluções encontradas pelos árbitros 

do comércio internacional no que tange a abrangência da cláusula compromissória nos 

grupos societários têm recebido respaldo do judiciário de muitos países. 

 

3.2.1 INGLATERRA 

 

Na Inglaterra, é ilustrativo o caso  G. D. Searle & Co. Ltd. (U.K.) vs. Roussel-Uclaf 

(France). A questão da unidade econômica do grupo e sua relação com a arbitragem foi 

levantada na Suprema Corte Inglesa, em outubro de 1977. Em 1963, a controladora de um 

grupo americano, Searle US, celebrou, com a sociedade francesa Roussel-Uclaf, contrato 

de opção (“Option Agreement”) para a outorga de licença exclusiva que permitiria à 

Roussel manufaturar e usar, em qualquer lugar do mundo à exceção dos Estados Unidos da 

América, o princípio ativo de uma droga inventada pela multinacional americana. A 

questão da unidade econômica do grupo e sua relação com a arbitragem foi levantada na 

Suprema Corte Inglesa, em outubro de 1977.  

Em 1963, a controladora de um grupo americano, Searle US, celebrou, com a 

sociedade francesa Roussel-Uclaf, contrato de opção (“Option Agreement”) para a outorga 

de licença exclusiva que permitiria à Roussel manufaturar e usar, em qualquer lugar do 

mundo à exceção dos Estados Unidos da América, o princípio ativo de uma droga 

inventada pela multinacional americana. A Roussel exerceu sua opção no dia 7 de 

dezembro de 1966. O acordo continha cláusula compromissória, prevendo arbitragem a ser 

processada conforma as regras da CCI.  

Com base no Option Agreement, a Roussel passou a comercializar, em inúmeros 

locais, inclusive no Reino-Unido, o princípio ativo, sob a denominação “Rythmodan”. 

Nesse ínterim, a Searle US e algumas subsidiárias introduziram, em diversos países, o 

fosfato (base da droga) sob a denominação “Norpace”. Em 1973, surgiu conflito entre a 

Searle US e a Roussel, em que a primeira sustentava que os direitos previstos no Contrato 

se estendiam apenas ao princípio ativo, mas não ao fosfato. A segunda, por sua vez, 

argumentava que este também estava englobado pelo acordo. Quando o “Norpace” foi 

introduzido no Reino Unido, a Roussel apresentou demanda na justiça inglesa contra a 

Searle US e a Searle UK pelo descumprimento da patente inglesa, com base na qual ela 

invocava direitos de exclusividade, que impediriam a importação do fosfato. Pouco depois, 
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a Searle US ingressou com demanda arbitral contra a Roussel na CCI. O procedimento 

teve início na Suécia, conforme cláusula compromissória contida no “Option Agreement”.  

Baseadas no artigo 1o da Lei de Arbitragem inglesa de 1975, tanto a Searle US 

como a Searle UK pediram suspensão da ação apresentada na justiça inglesa. O pedido foi 

acolhido pelo juiz. De acordo com o citado artigo da lei inglesa, para que o procedimento 

judicial pudesse ser suspenso, fazia-se necessário que aquela que solicitou a suspensão 

fosse parte da cláusula compromissória ou que interpusesse a ação para ou em nome 

dessa121. Interessa-nos destacar que o julgador sustentou não haver motivo para que o 

conteúdo da Lei de Arbitragem fosse interpretado restritivamente, a ponto de excluir a 

subsidiária, sob controle absoluto da “sociedade-mãe”, de reclamação que produz efeitos 

diretos e importantes sobre ela. O juiz entendeu, assim, que o vínculo das duas partes era 

tamanho que a subsidiária poderia sentir-se abrangida pela cláusula compromissória, 

podendo, assim, demandar em nome ou em benefício de sua controladora.122 

A justiça inglesa considerou, portanto, que, apesar de a subsidiária inglesa ter 

personalidade jurídica independente e de não ter assinado a convenção arbitral, seus efeitos 

alcançavam-na. Contrariamente aos laudos arbitrais analisados, essa sentença adotou 

enfoque mais objetivo, já que o juiz fundamentou sua decisão, essencialmente, na 

necessidade de uma boa administração da justiça.123 Ele buscou, assim, evitar os problemas 

                                                 
121 Sentença proferida pela High Court Of Justice, Inglaterra, Chancery Division October 4-6 1977 (Justice 
Graham), publicada por SANDERS, Peter, Yearbook of Commercial Arbitration, Vol. IV, 1979, pp. 317 – 
319, disponível em <http://www.kluwerarbitration.com>:  “[…] no reason why these words in the Act should 
be construed so narrowly as to exclude a wholly-owned subsidiary company claiming, as here, a right to sell 
patented articles which it has obtained from and been ordered to sell by its parent. Of course, if the arbitration 
proceedings so decide, it may eventually turn out that the parent company is at fault and not entitled to sell 
the articles in question at all; and, if so, the subsidiary will be equally at fault. But, if the parent is blameless, 
it seems only common sense that the subsidiary should be equally blameless. The two parties and their 
actions are, in my judgment, so closely related on the facts in this case that it would be right to hold that the 
subsidiary can establish that it is within the purview of the arbitration clause, on the basis that it is claiming 
'through or under' the parent to do what is in fact doing whether ultimately held to be wrongful or not.” 
122 Sentença proferida pela “High Court Of Justice”, Inglaterra, Chancery Division October 4-6 1977 (Justice 
Graham), publicada por SANDERS, Peter, Yearbook of Commercial Arbitration, Vol. IV, 1979, pp. 317 – 
319, disponível em <http://www.kluwerarbitration.com>: “I therefore conclude that, apart altogether from the 
Arbitration Act, 1975, in the exercise of the inherent jurisdiction a stay of the action against both defendants 
ought to be granted in this case, and that there is no difference between their respective positions which 
would justify the action being allowed to continue against one of them separately but not against the other.” 
123 Sentença proferida pela High Court Of Justice, Inglaterra, Chancery Division October 4-6 1977 (Justice 
Graham), publicada por SANDERS, Peter, Yearbook of Commercial Arbitration, Vol. IV, 1979, pp. 317 – 
319, disponível em <http://www.kluwerarbitration.com>:  “On the other hand, I think the defendants will 
undoubtedly be liable to incur considerable extra expense both legal and commercial and to have to devote 
staff to doing what is commercially unproductive work, if in addition to fighting arbitration proceedings they 
also have to fight a patent action in this country. This will be greatly aggravated if the plaintiffs begin patent 
actions and other actions based on breach of contract in some and possibly a large number of the other 140 
countries where this licence runs. In spite of being challenged by (the lawyer for defendants) to do so, the 
plaintiffs were unwilling to give any undertakings not to start such other actions. In any event, however, the 
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que a multiplicidade de procedimentos paralelos, sobre uma mesma questão, acarretam.124 

Vale destacar, também, que o tribunal judicial recorreu apenas subsidiariamente ao direito 

nacional inglês, com o único objetivo de confirmar as considerações relativas ao problema 

da variedade de procedimentos paralelos sobre um mesmo objeto.  

 

3.2.2 FRANÇA 

 

É na França que a teoria da unidade econômica do grupo teve maior acolhida, como 

veremos pela quantidade expressiva de casos analisados. 

 

3.2.2.1 Corte de Apelação de Paris, 21 de outubro de 1983 – Dow Chemical vs Isover  

           Saint Gobain  

 

A célebre sentença que, como mencionamos, fez escola na jurisprudência 

internacional, foi alvo de pedido de anulação na Corte de Apelação de Paris, na França. A 

decisão da justiça francesa contribuiu para delimitar o tratamento dos grupos de sociedades 

quando o assunto é o alcance da cláusula compromissória. 

Os juízes entenderam que o tribunal arbitral estava autorizado a julgar sobre sua 

própria competência sem fazer referência expressa ao direito francês. Nesse sentido, a 

corte mencionou que, na ata de missão, a questão da lei aplicável ao mérito tinha sido 

diferenciada daquele concernente às regras para determinação da competência. Os juízes, 

por fim, concluíram que o tribunal arbitral não julgou sem convenção de arbitragem. 

Essa sentença é uma clara evidência da repercussão favorável que a referência à 

unidade econômica do grupo teve na jurisprudência francesa. Sendo a França um dos 

países que mais sediam arbitragens internacionais, a importância dessa tendência não pode 

ser menosprezada. Um autor assinalou, a nosso ver corretamente, que o reconhecimento, 

pelo juiz francês, da regra criada pelos árbitros no que diz respeito à oponibilidade da 

cláusula arbitral corresponde, antes de mais nada, a um princípio de eqüidade e de boa 

administração da justiça a que as partes aceitam submeter-se, sem que, com isso, o 
                                                                                                                                                    
disadvantages to the defendants following the refusal of a stay seem to me clearly to outweigh the advantages 
of the plaintiffs if it is granted.” 
124 FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. Traité… 1996. p. 613, nota de 
rodapé n. 213: “Compare the approach of the English courts, founded in part on the proper administration of 
justice, in Roussel-Uclaf v. G.D. Searle & Co. Ltd., [1978] 1 Lloyd's Rep. 225; IV Y.B. COM. ARB. 317 
(1979) (High Ct., Chancery Div. 1977). It was held that a 100% subsidiary of a U.S. company, which was 
defending a claim of breach of an exclusivity contract signed by its parent, was entitled to the benefit of an 
arbitration clause contained in the exclusive license contract signed by the parent.” 
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conteúdo do direito nacional específico, aplicável ao conteúdo do contrato que contém a 

cláusula compromissória, seja afetado ou rejeitado.125  

 

3.2.2.2 Corte de Apelação de Pau – 26 de novembro de 1986  - Société Sponsor A.B vs.  

             Lestrade 

 

Sentença posterior à célebre Dow Chemical, ela não apenas confirmou a tendência 

desta última126, como levou o reconhecimento da noção de grupo de sociedades ao seu 

extremo, rendendo-lhe, aliás, críticas.127 

A sociedade Sponsor AB, pertencente ao grupo sueco Sponsor, iniciou negociações 

com o francês Lestrade, com o objetivo de adquirir o controle de duas empresas 

pertencentes a este último, “Stéréoscopes Lestrade & Cie” e “Sodilest”. Lestrade e Sponsor 

AB assinaram um protocolo que previa, entre outras obrigações, a constituição de uma 

subsidiária francesa, Sponsor SA, que seria a titular das ações das duas sociedades-alvo. 

Mais tarde, o grupo Lestrade transferiu para a Sponsor 80% do capital da Stéréoscopes 

Lestrade & Cie e da Sodilest. No mesmo dia, a Sponsor S.A. assinou, também, promessa 

irrevogável de compra das ações remanescentes, detidas pelo grupo Lestrade, das duas 

sociedades-alvo. Esse contrato continha cláusula compromissória. Quatro anos depois, a 

Lestrade exerceu opção de compra, mas a Sponsor SA não respondeu. A Lestrade, então, 

apresentou demanda arbitral contra a Sponsor SA e sua controladora, Sponsor AB. 

Novamente, as demandadas não responderam e o grupo Lestrade se viu forçado a iniciar 

uma ação junto ao Tribunal de Comércio de Tarbes, para indicação de um árbitro para as 

duas demandadas, que apelaram da nomeação, argumentando que a cláusula 

compromissória não poderia ser oposta à Sponsor AB. A Corte de Apelação de Paris 

confirmou a primeira decisão. Ela destacou que a Sponsor SA tinha sido constituída pela 

                                                 
125 LAUGIER, Thierry. L’arbitrage multipartite...p.153. 1989.  
126 CHAPELLE, André. Note: Cour d'appel de Pau 26 novembre 1986. Rev. Arb., Paris, no. 1, p. 157, 1988.: 
“La décision doit cependant être signalée dans la mesure où elle se fait l'écho d'une jurisprudence arbitrale 
remarquée. Elle reprend en effet textuellement l'un des motifs de la sentence rendue à Paris le 23 septembre 
1982 dans l'affaire Dow Chemical Company (Rev. arb., 1984.115 et Paris, 21 octobre 1983, Rev. arb., 
1984.98 et nos observations) et apporte ainsi sa contribution au débat concernant l'opposabilité d'une clause 
compromissoire, signée par une société d'un groupe, à une autre société de ce groupe, en l'espèce, la société-
mère […].” ; POUDRET, Jean-François. L’extension... p.900, 1995.  
127 Como, por exemplo, de CHAPELLE, op. cit., p. 157, que entendeu que a solução encontrada pela justiça, 
nesse caso, foi inadequada, embora tenha reconhecido, por outro lado, sua importância: “Sans doute, en 
l'absence d'une règle matérielle précise énoncée par la Cour de Cassation, il apparaît maladroit de présenter 
comme ‘admis en droit’, c'est-à-dire comme une certitude en droit positif, ce qui, pour l'instant, n'est encore 
qu'une orientation de la jurisprudence arbitrale, quand bien même sa réception par les tribunaux étatiques 
serait à encourager.” 
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Sponsor AB com o único objetivo de adquirir as sociedades-alvo e que esta tinha tido 

papel relevante na conclusão da promessa de compra; sua atuação no descumprimento não 

tinha sido de menor importância. A Corte sustentou, por isso, que a Sponsor AB só era 

terceira ao contrato em aparência, tendo sido, em verdade, a alma e a cabeça pensante da 

contratante.128 Aliás, a roupagem jurídica usada pela sentença para fundamentar sua 

decisão foi, por esses fatos, a da representação tácita.  

Os princípios subjacentes à decisão podem ser assim resumidos: admite-se em 

direito que a convenção arbitral expressamente aceita por algumas das sociedades 

integrantes de um grupo deve obrigar as outras empresas que, pelo papel que tiveram na 

negociação, execução ou rescisão dos contratos que contêm a cláusula, surgem, consoante 

a vontade das  envolvidas, como tendo sido verdadeiras partes contratuais. 

Tanto quanto os precedentes analisados, tampouco recorreu-se a um direito 

nacional para resolver a questão do alcance da cláusula compromissória no que diz respeito 

à não-signatária. Invocou-se apenas a vontade das partes e os usos e costumes do comércio 

internacional. A Corte de Apelação de Pau, por sinal, retomou, textualmente, a motivação 

da sentença Dow Chemical.129 

A corte estatal destacou que, apesar da personalidade jurídica distinta de cada 

empresa pertencente a um grupo, sua realidade econômica única deve ser levada em 

consideração pelos tribunais, já que sua existência é reconhecida pelos usos do comércio 

internacional.130  

O fato de a sentença indicar que o enfoque por ela adotado é “admitido em direito” 

não quer dizer que ela presuma a aceitação da convenção arbitral por não-signatários 

simplesmente por eles pertencerem a um mesmo agrupamento de empresas. A nosso ver, a 

decisão buscou, simplesmente, justificar a lógica adotada.131 Com efeito, admitiu-se a 

extensão porque os fatos, e a vontade das partes, eram bastante favoráveis à solução dada 

pelos árbitros.  
                                                 
128 Cour d'appel de Pau, 26 novembre 1986, sentença publicada em Revue de l'Arbitrage, 1988, No. 1, pp. 
153 – 156. 
129 Trecho relevante da sentença: “Il est admis en droit ‘que la clause compromissoire expressément acceptée 
par certaines des sociétés du groupe doit lier les autres sociétés qui par le rôle qu'elles ont joué dans la 
conclusion, l'exécution ou la résiliation des contrats contenant lesdites clauses, apparaissent selon la 
commune volonté de toutes les parties à la procédure comme ayant été de véritables parties à ces contrats, ou 
comme étant concernées, au premier chef, par ceux-ci et par des litiges qui en peuvent découler’. 
En effet, un groupe de sociétés possède, en dépit de la personnalité juridique distincte appartenant à chacune 
de celles-ci, une réalité économique unique, dont les tribunaux doivent tenir compte, son existence étant 
reconnue par les usages du commerce international.” 
130 HANOTIAU, Bernard. Problems raised by complex arbitrations involving multiple contracts-parties-
issues: an analysis. Journal of International Arbitration, vol. 18, no. 3, p.279, 2001.  
131 AGUILAR GRIEDER, Hilda. La extensión de la cláusula arbitral... 2001, p. 156. 
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A jurisprudência internacional reflete princípios gerais de direito comercial 

internacional evidencia seus usos, conforme salientaram determinados autores.132 Por isso 

mesmo, quaisquer que sejam as ressalvas à solução adotada nesse caso, sua relevância não 

pode ser menosprezada no que diz respeito à solução encontrada para determinar o alcance 

da cláusula compromissória no caso concreto. 

 

3.2.2.3.Corte de Apelação de Paris – 30 de novembro de 1988 - Kornas Marma vs.  

            Durant-Auzias 

 

Nesse caso133, a Corte de Apelação parisiense recorreu, novamente, à noção de 

unidade econômica dos grupos de empresas para decidir que sua subsidiária não-signatária 

fosse abrangida pela convenção arbitral firmada pela controladora. 

Por meio de um contrato de 3 de março de 1951, a sociedade sueca Marma-

Langrors outorgou a outra empresa de mesma nacionalidade, Barkman, que por sinal era 

sua controladora, a representação exclusiva de seus produtos. Um acordo de 6 de setembro 

de 1960 deu conta da cessão, pela Barkman à Korsnas (posteriormente Korsnas Marma), 

de sua participação na Marma Langrors. No ato, confirmou-se também a representação de 

toda a sua produção de madeira e celulose pela Barkman, tendo sido especificado que as 

vendas na França seriam transferidas à subsidiária francesa desta última, a Durand-Auzias, 

sediada em Paris.  

A teor de contratos de 12 e 15 de março, Korsnas Marma e Barkman decidiram 

encerrar os acordos de 1951 e 1960, especificando, entretanto, que as relações comerciais 

entre Korsnas Marma e Durand-Auzias não seriam afetadas. 

Mediante carta de 27 de novembro de 1985, a Korsnas Marma notificou a Durand-

Auzias sobre o encerramento do relacionamento comercial, por conta de mudanças 

ocorridas na direção da sociedade francesa. A Durand-Auzias, então, notificou a Kornas 

Marma junto ao Tribunal de Comércio de Paris, visando a obter indenização por essa 

ruptura, que qualificou de abusiva. O Tribunal de Comércio de Paris declarou-se 

competente para julgar a demanda, rejeitando, assim, a exceção de arbitragem invocada 
                                                 
132 CRAIG, William Laurence; PARK, William W.; PAULSSON, Jan. International Chamber of 
Commerce Arbitration. 2nd ed. Paris: ICC Publishing, 1991, p. 173. 
133TSCHANZ, Pierre-Yves. Note: Cour d'appel de Paris (1re Ch. urg.) 30 novembre 1988: Société Korsnas 
Marma v. société Durand-Auzias. Cour d'appel de Paris (1re Ch. Suppl.) 14 février 1989: Société Ofer 
Brothers v. The Tokyo Marine and fire Insurance Co ltd et autres. Rev. Arb., Paris, p. 698-709, 1989; 
JARROSSON, Charles. Conventions d’arbitrage… p. 216-217. 1994; POUDRET, Jean-François. 
L’extension… p .900-901. 1995; FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. 
Traité… 1996.  p. 613, p. 304. 
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pela Korsnas Marma com base em cláusula compromissória estipulada nas convenções de 

1951 e 1960, anteriormente referidas, as quais obrigariam a subsidiária francesa. Korsnas 

Marma apelou da decisão perante a Corte de Apelação de Paris, que, finalmente, decidiu 

que a subsidiária francesa, Durand Auzias, estava abrangida pela cláusula compromissória, 

remetendo as partes à arbitragem.  

A regra aplicada nas sentenças anteriormente comentadas encontrou sua 

formulação definitiva nesse acórdão134. Os julgadores consideraram que a cláusula 

compromissória inserida num contrato internacional tem validade e eficácia próprias, 

levando as partes diretamente envolvidas em sua execução e nos litígios que dele possam 

resultar, a serem abrangidas pela convenção arbitral, desde que a condição da(s) não-

signatária(s), bem como suas atividades, permitam presumir-se que ela(s) teve(iveram) 

efetivo conhecimento da existência e do alcance da cláusula arbitral, mesmo não a tendo 

assinado.135  

Jean-François Poudret136 que a “fórmula” proposta pela Corte de Apelação, 

interpretada literalmente, implica que a execução do contrato litigioso seja suficiente para 

justificar a presunção de conhecimento da convenção arbitral, o que, por sua vez, 

pressuporia a vontade de submeter-se à arbitragem. Não nos parece que essa tenha sido a 

abordagem adotada pela corte francesa pois, em verdade, as circunstâncias do caso 

concreto eram bastante favoráveis à solução adotada. Primeiramente, porque a subsidiária 

não-signatária, além de ter participado ativamente da execução do contrato litigioso, 

representava, conforme indicado no próprio instrumento contratual, sua controladora. Com 

efeito, a Durand-Auzias era referida como “escritório parisiense” da subscritora da cláusula 

compromissória. A subsidiária operava em nome e por conta de sua controladora, 

carecendo, portanto, de autonomia econômica.  

Mais importante ainda, passado um certo tempo, Korsnas Marma e Barkman 

rescindiram o contrato, especificando, porém, que isso não afetaria os negócios existentes 

entre a Durand-Auzias e Korsnas Marma. Na interpretação de Pierre-Yves Tchanz, por 

exemplo, a convenção litigiosa só pôde subsistir porque o tribunal entendeu que a 

                                                 
134POUDRET, Jean-François. L’extension… p .900. 1995. 
135 Cour d'appel de Paris (1re Ch. urg.), 30 novembre 1988, publicada em Revue de l'Arbitrage, 1989, No. 4, 
pp. 691 e ss.: “Considérant que la clause compromissoire insérée dans un contrat international a une validité 
et une efficacité propres qui commandent d'en étendre l'application aux parties directement impliquées dans 
l'exécution du contrat et dans les litiges qui peuvent en résulter, dès lors qu'il est établi que leur situation et 
leurs activités font présumer qu'elles ont eu connaissance de l'existence et de la portée de la clause 
d'arbitrage, bien qu'elles n'aient pas été signataires du contrat la stipulant.” 
136 POUDRET, op.cit., p.900.  
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subsidiária se tornou parte do acordo que originou o conflito.137 Da leitura dos fatos 

expostos na sentença, é o que parece realmente ter ocorrido. 

Com efeito, deduz-se das circunstâncias do caso, com facilidade, a vontade das 

partes: a subsidiária veio a ser incorporada pelo instrumento contratual que suscitou o 

conflito. A análise dos fatos não põe em dúvida nem a vontade da Durand-Auzias de 

participar do acordo  litigioso, nem a da Korsnas Marma de aceitar essa participação.138  

Vale lembrar que a subsidiária francesa, não-signatária, concordou em manter os 

termos do contrato objeto da disputa, pois sequer buscou alterar seus termos, cumprindo-o 

conforme estipulado.  

Nesse caso tampouco se recorreu a um direito nacional específico: como se vê, a 

solução foi encontrada nas circunstâncias concretas do caso, ou seja, na vontade das partes, 

extraída de seu comportamento e das provas por elas produzidas no processo.  

 

 

3.2.2.4 Corte de Apelação de Paris – 31 de outubro de 1989 – Société Kis France vs.  

            Société Générale e outros 

 

A Corte de Apelação recorreu, novamente, à unidade econômica dos grupos de 

sociedades para decidir sobre os efeitos da cláusula compromissória em relação a não-

signatários, em 31 de outubro de 1989, no caso Société Kis France vs. Société Générale e 

outros.139  

 A sociedade Kis France, fabricante de um material novo para o desenvolvimento e 

a rápida revelação de fotos (mini-laboratório) implementou, com a Société Générale, um 

sistema que permitia a comercialização, por intermédio de suas respectivas subsidiárias, 

desse material em diversos países – dentre eles os Estados Unidos – sob a forma de 

leasing. Na seqüência, diversos acordos foram celebrados: a) uma convenção, em 6 de 

maio de 1983 (denominada “Acordo-Quadro”), concluída entre a Kis France e a Société 

                                                 
137 TSCHANZ, Pierre-Yves. Note: Cour d'appel de Paris… p. 707. 1989. 
138 Vale lembrar, nesse sentido, os ensinamentos de GOMES, Orlando. Contratos. Coordenador Edvaldo 
Brito; atualizadores: Antonio Junqueira de Azevedo e Francisco Paulo De Crescenzo Marino. 26. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2008. p. 12: “O mecanismo de formação do contrato compõe-se de declarações 
convergentes de vontades emitidas pelas partes. Para a perfeição do contrato, requerem-se: em primeiro 
lugar, a existência de duas declarações, cada uma das quais, individualmente considerada, há de ser válida e 
eficaz; em segundo lugar, uma coincidência de fundo entre as duas declarações.”   
139 Essa sentença foi objeto de diversos comentários, entre eles de JARROSSON, Charles. Conventions 
d’arbitrage… p. 218. 1994; POUDRET, Jean-François. L’extension … p. 901-902. 1995; FOUCHARD, 
Philippe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. Traité... 1996. p. 305. 
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Générale, que declararam agir tanto em nome próprio como no de suas controladas; e b) 

acordos “locais”, concluídos entre as subsidiárias da Société Générale e da Kis France, e 

especialmente no que tange aos Estados Unidos, um contrato, em 18 de julho de 1983, 

celebrado entre a Sogelease Corporation, subsidiária responsável pelo setor de leasing da 

Société Générale, e a Kis Califórnia (posteriormente Kis Corporation), controlada da Kis 

France. Esse acordo foi seguido, em 1o de julho de 1985, por dois outros instrumentos: de 

um lado, um aditamento ao contrato de 6 de maio de 1983, firmado pela Société Générale, 

e pela Kis France, agindo da mesma forma e, de outro, um acordo assinado pela Société 

Génerale e pela Kis Photo Industrie. 

Sobrevindas, a partir de 1985, dificuldades em função do aumento do número de 

leasings não-honrados, a Société Générale denunciou os acordos celebrados e apresentou 

demanda arbitral, consoante as regras da CCI, com base em cláusula compromissória 

contida no Acordo-Quadro. Os contratos de 18 de julho de 1983 e de 1o de julho de 1985 

também faziam referência a essa convenção de arbitragem.  

 Foi nesse contexto que a Société Générale e suas subsidiárias, Sogelease Pacifique 

e Sogelease Corporation, pediram ao tribunal arbitral que condenasse, solidariamente, a 

Kis France e a Kis Photo Industrie ao pagamento, para a Société Générale, de montantes 

em tese devidos à Sogelease Corporation no âmbito dos acordo precitados. 

 As empresas Kis France e Kis Industrie contestaram o prosseguimento da demanda, 

questionando o direito da Société Générale de reclamar débitos de sua subsidiária 

americana  com a controlada da Société Générale. O tribunal arbitral proferiu sentença 

parcial, ordenando o prosseguimento da demanda. A decisão dos árbitros fundou-se na 

análise dos acordos celebrados, dos quais o tribunal deduziu a existência de dois grupos de 

sociedades e de uma operação econômica única no seio de um conjunto contratual que 

vinculava as subsidiárias das duas contratantes.  

Contra essa sentença, Kis France e Kis Photo Industrie formularam pedido de 

anulação, alegando que os árbitros julgaram sem base em cláusula compromissória. A 

decisão dos árbitros estava calcada na interpretação da vontade das partes, a qual se 

depreendeu da redação dos acordos e do comportamento das partes, tendo sido confirmada 

pelo tribunal judicial.140  

A Corte de Apelação parisiense destacou que essa vontade depreendeu-se da 

estreita conexão entre as recíprocas obrigações das partes, bem como da situação de 

                                                 
140 Cour d'appel de Paris (1re Ch. suppl.), 31 outubro de 1989, Revue de l'Arbitrage, 1992 - No. 1, pp. 90-93. 
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domínio das duas controladoras sobre as suas subsidiárias relativamente às decisões 

comerciais e financeiras.141  

Para alguns autores, a decisão da corte francesa consagrou a teoria do grupo 

societário como um uso do comércio internacional.142 Fouchard, Gaillard e Goldman 

sustentam que essa sentença ilustrou, de forma diferente, as circunstâncias nas quais a 

“extensão” dos efeitos da cláusula compromissória no âmbito de grupos de empresas é 

admissível.143 Não concordamos com esse comentário. Nenhum dos dados usados pelos 

árbitros, confirmados pela justiça estatal, para proferir sua decisão (recurso à unidade 

econômica do grupo, subordinação das subsidiárias às decisões das controladoras e a 

interpretação da vontade das partes com base nos fatos concretos) foi inovador. Em 

verdade, todos esses elementos já tinham sido invocados em decisões anteriores para 

concluir que não signatárias fossem abrangidas por uma cláusula compromissória. A nosso 

ver, a presente é mais uma decisão que confirma a tendência, constatada na jurisprudência 

arbitral e estatal, de não interpretar a convenção arbitral de forma extremamente rígida na 

presença de grupos de sociedades, sempre e desde que se possa deduzir, das circunstâncias 

do caso concreto, a vontade, de signatárias e não-signatárias, de participar de obrigações e 

direitos originados de contratos celebrados por apenas uma (ou algumas) empresa(s) 

integrante(s) de um agrupamento atuante no comércio internacional.  

 

3.2.2.5 Corte de Apelação de Paris – 11 de janeiro de 1990 – Orri vs. Sociétés de  

            Lubrifiantes Elf Aquitaine 

 

A noção de unidade econômica do grupo foi retomada na decisão da Cour d’Appel 

de Paris, de 11 de janeiro de 1990, no célebre caso Orri v. Sociétés des Lubrifiants Elf 

                                                 
141 Cour d'appel de Paris (1re Ch. suppl.), 31 outubro de 1989, Revue de l'Arbitrage, 1992 - No. 1, pp. 92, 
trecho da sentença: “Considérant […] les filiales demeurant dans une situation de complète subordination à 
cet égard; Considérant que pour accueillir la demande de la Société Générale et de ses filiales contre Kis 
France et Kis Photo Industrie, le tribunal arbitral a procédé à l'interprétation des conventions, et retenu 
l'étroite imbrication des obligations réciproques des parties ainsi que la situation de domination des deux 
sociétés-mères à l'égard de leurs filiales soumises à leurs décisions commerciales et financières – Kis France 
s'étant engagée dans le contrat cadre (article VII) à «prendre toutes dispositions utiles pour que ses filiales à 
l'étranger respectent ses engagements vis-à-vis des filiales de leasing locales du groupe Société Générale, tels 
qu'ils résultent de la présente convention et des conventions locales qui en découleront» […] Considérant que 
de cette analyse des rapports contractuels créés entre les deux groupes de sociétés le tribunal arbitral a déduit 
la volonté commune des parties […].” 
142 WALD, Arnoldo. A teoria dos grupos de sociedades e a competência do juízo arbitral. Revista de Direito 
Mercantil: Industrial, Econômico e Financeiro, ano XXXV, n. 101, p. 24, jan./mar 1996. 
143 FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. Traité... 1996. p. 305. 
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Aquitaine.144 A sentença judicial, ao contrário da decisão proferida no laudo arbitral, não 

recorreu a nenhum direito nacional específico, mas sim aos usos do comércio 

internacional, para determinar que o dirigente de um grupo de empresas unipessoais fosse 

abrangido pela cláusula compromissória.145 

Sobrevindo litígio entre a sociedade francesa Elf-Lub e diversas empresas do grupo 

Saudi Europe Lines (SEL), controlado pelo Sr. Orri, sobre o não-pagamento de 

lubrificantes entregues aos navios das sociedades de navegação da SEL, representantes 

desse grupo e da Elf-Lub reuniram-se no escritório do Sr. Orri para negociar um acordo. 

Tendo este sido alcançado, ele dispôs a respeito do valor da dívida e do parcelamento dos 

pagamentos devidos. A “Saudi-Europe Line S.A.” figurou como parte do acordo, 

representada pelo Sr. Archaniotakis, seu representante. O documento foi também assinado 

pelo Sr. Orri. Na mesma data, foi firmado contrato relativo ao fornecimento de 

lubrificantes à “Saudi Europe Lines”, que continha cláusula compromissória. Esse acordo 

foi celebrado pela Elf e pela Saudi Europe Lines, novamente representada pelo Sr. 

Archaniotakis, cujo nome figurava no cabeçalho do contrato, na qualidade de representante 

da sociedade, no lugar do Sr. Orri, cujo nome tinha sido rasurado.  

Não cumpridos os compromissos assumidos nesses últimos acordos e diversas 

faturas não tendo sido honradas, a Elf-Lub apresentou demanda arbitral, nos termos do 

contrato de fornecimento, contra o Sr. Orri e as empresas Saudi Europe Line S.A. et Saudi 

Europe Lines. 

Em sentença proferida no dia 24 de agosto de 1988, os árbitros reconheceram a 

validade da cláusula compromissória, sustentando que ela era oponível ao Sr. Orri 

pessoalmente. Declararam-se competentes para julgar demandas apresentadas pela Elf-Lub 

                                                 
144 Esse caso foi objeto de comentários por diversos autores, entre eles CAPRASSE, Olivier. Les sociétés et 
l’arbitrage. 2002. p. 423-424; COHEN, Daniel. Note: Cour d'appel de Paris: (1re Ch. suppl.) 11 janvier 1990: 
Orri v. société des Lubrifiants Elf Aquitaine. Rev. Arb., Paris, no. 1, p. 99, 1992.; DE BOISSÉSON, 
Mathieu, L’arbitrage et la fraude (à propos de l’arrêt Fougerolle, rendu par la Cour de Cassation le 25 mai 
1992), in Revue de l’Arbitrage, 1993, n. 1, pp. 5-6; JARROSSON, Charles. Conventions d’arbitrage… p. 
226. 1994; POUDRET, Jean-François. L’extension… p .902. 1995; FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, 
Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. Traité... 1996. p. 304; WALD, Arnoldo. A teoria dos grupos de 
sociedades... 1996. p. 25; WALD, Arnoldo. A arbitragem, os grupos societários e os conjuntos de contratos 
conexos ou conjuntos contratuias conexos. Revista de Arbitragem e Mediação, ano 1, n. 2, p. 43, maio/ago 
2004. p. 43. 
145 Cour d'appel de Paris (1re Ch. suppl.), 11 janvier 1990, in Revue de l'Arbitrage, 1992, No. 1, pp. 95 – 98: 
“La Cour, Considérant que selon les usages du commerce international la clause compromissoire insérée 
dans un contrat international a une validité et une efficacité propres qui commandent d'en étendre 
l'application aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat et les litiges qui peuvent en 
résulter, dès lors qu'il est établi que leur situation contractuelle, leurs activités et les relations commerciales 
habituelles existant entre les parties font présumer qu'elles ont accepté la clause d'arbitrage, dont elles 
connaissaient l'existence et la portée, bien qu'elles n'aient pas été signataires du contrat qui la stipulait […]”. 
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tanto contra o Sr. Orri, que eles decidiram estar pessoalmente envolvido, quanto contra a 

Saudi Europe Line S.A.   

O Sr. Orri pediu a anulação da sentença arbitral, alegando não ter sido parte do 

contrato que continha a convenção de arbitragem. Ele afirmou, também, que o Sr. 

Archaniotakis, único signatário do acordo, não tinha poderes para representá-lo, 

significando, portanto, que os árbitros haviam julgado sem base em cláusula 

compromissória.  

A Corte manteve a decisão dos árbitros pois entendeu que o litígio versava sobre 

um conjunto contratual indivisível. O juízo sustentou, também, que o Sr. Orri usou de 

artimanhas fraudulentas146 para tentar ocultar-se como verdadeiro contratante. A sentença 

recorreu, ademais, à noção de grupos de sociedades, que está submetido a um centro único 

de poder, e que representa, em verdade, uma realidade econômica única, a despeito de sua 

independência jurídica, que é apenas formal.147  

Alguns autores criticaram a sentença por entenderem que a invocação da realidade 

econômica do grupo não seria necessária para a fundamentamentação u dessa decisão em 

especial. Segundo essa corrente, a definição da abrangência da cláusula compromissória 

foi feita em função da ocorrência de fraude, que, por si só, teria servido para embasar a 

decisão dos árbitros sobre sua competência, não sendo necessário recorrer a outros 

conceitos ou fórmulas genéricas, quiçá mais perigosas e polêmicas, e menos seguras.148   

É importante ressaltar, por fim, que a sentença finalizou sua exposição de motivos 

referindo-se à habitualidade com que as cláusulas arbitrais se apresentam nas relações 

comerciais internacionais.149 A nosso ver, isso não serve ao propósito de definir a 

                                                 
146 Cour d'appel de Paris (1re Ch. suppl.), 11 janvier 1990, in Revue de l'Arbitrage, 1992, No. 1, pp. 97: 
“Considérant que cette manoeuvre est constitutive d'une fraude manifeste, destinée à occulter le véritable 
contractant qui est M. Orri personnellement […]” 
147 Cour d'appel de Paris (1re Ch. suppl.), 11 janvier 1990, in Revue de l'Arbitrage, 1992, No. 1, pp. 97: 
“Considérant, enfin, que cet engagement trouve également sa source en l'espèce dans la notion de groupe de 
sociétés, dès lors qu'il apparaît que la société Elf a toujours été en relations d'affaires avec M. Orri en qualité 
de président (chairman) d'un groupe de sociétés, – chacune d'elles étant chargée de la gestion d'un navire – 
formant un ensemble de sociétés ayant une existence juridique et une indépendance formelles, tout en étant 
liées dans une unité économique soumise à un pouvoir unique, exercée par M. Orri lui-même [...]” 
148 Ver críticas de COHEN, Daniel. Note: Cour d'appel de Paris... p. 109. 1992; POUDRET, Jean-François. 
L’extension... p .902. 1995. 
149 Cour d'appel de Paris (1re Ch. suppl.), 11 janvier 1990, in Revue de l'Arbitrage, 1992, No. 1, pp. 97: 
“Considérant que la clause compromissoire stipulée dans le contrat du 2 novembre 1983 était donc opposable 
à M. Orri, en tant que partie directement impliquée dans la convention, en sa qualité de dirigeant du groupe 
Orri, dans le cadre de relations d'affaires habituelles avec la société Elf, laissant présumer une parfaite 
connaissance des conditions régissant leurs rapports commerciaux, y compris la clause d'arbitrage usuelle 
dans la pratique du commerce international […]”. Há autores que sustentam teses, muito inovadoras, de que, 
no âmbito do comércio internacional, na falta de escolha das partes, a arbitragem deveria prevalecer. Nesse 
sentido, ver recente artigo de CUNIBERTI, Gilles. Beyond contract: the case for default arbitration in 
international commercial disputes. Fordham International Law Journal, New York, v. 32, no. 2, p. 1-78, 
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abrangência da convenção arbitral. Aliás, não acreditamos que essa tenha sido a finalidade 

dessa referência na sentença. No caso, pela fundamentação exposta pelo órgão julgador, 

nota-se que pesou o fato de que a pessoa, não-signatária, que foi abrangida pela cláusula 

compromissória tinha pleno conhecimento da existência desta última, entre outros motivos, 

por ela ter sido subscrita em sua presença. 

Em 11 de junho de 1991, a Corte de Cassação francesa confirmou a sentença 

proferida pela Corte de Apelação, baseando-se, porém, exclusivamente na ocorrência de 

fraude, afastando-se das considerações teóricas dos juízes da corte parisiense e, segundo 

Caprasse, prendendo-se mais a uma motivação vinculada aos dados concretos do caso.150 

Como veremos na próxima seção, essa decisão da Corte de Cassação foi objeto de elogios 

por um importante segmento da doutrina.   

 

3.2.3 ESPANHA 

 

Na Espanha, o caso ilustrativo é o recente Cadbury Adams Middle East, S.A.L. vs. 

Chupa Chups, S.A., julgado em  – 13 de fevereiro de 2007. Cuida-se de recurso de 

apelação, tramitado na Corte Provincial de Barcelona, contra decisão do juízo a quo de 

acolher pedido de exceção de arbitragem. A descrição dos fatos do caso, conforme exposta 

na sentença, é pouco elucidativa. Por isso, convém apenas destacar que o órgão julgador 

acolheu a decisão de primeira instância, vinculando, assim, uma não-signatária à cláusula 

compromissória contida em contrato assinado por outras sociedades integrantes do mesmo 

grupo econômico, abrangesse uma não-signatária. 

A decisão dos árbitros a esse respeito parece ter encontrado sua fundamentação, 

acima de tudo, na constatação de existência de um agrupamento societário. Vale salientar 

que o tribunal entendeu existir conexão estreita entre dois contratos celebrados por 

diferentes integrantes de um grupo, o que também parece ter sustentado a decisão. Nesse 

sentido, o juízo destacou cláusula de um desses acordos relacionados, que determinava que 

o fornecedor poderia designar, de forma periódica, qualquer uma de suas controladas ou 

                                                                                                                                                    
Oct. 2008: “Arbitration is a creature of contract. It is a mode of dispute resolution which is only available to 
parties who have agreed to resort to it. Yet, it is widely perceived as the most suitable and the dominant 
method for the settlement of international commercial disputes. Why is it, then, that parties must opt in for a 
solution which appears as the most natural one in the community? The Article explores whether arbitration 
could become a default solution and thus lose its contractual foundation […]”.  
150 CAPRASSE, Olivier. Les sociétés et l’arbitrage. 2002. p. 423-424. 
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terceiros contratados para cumprir suas obrigações contratuais151. A ligação entre 

instrumentos contratuais foi estimada como informação suficiente, pelo órgão julgador, 

para aplicar o acordo objeto de litígio a outra empresa do mesmo agrupamento.152 

 

3.2.4 BRASIL 

 

A jurisprudência brasileira sobre arbitragem, em especial na matéria que nos 

interessa, é, ainda, bastante escassa. Um caso, oriundo do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

entretanto, é de particular interesse.  

A questão apareceu no âmbito de recurso de apelação cível153 interposto por 

Trelleborg do Brasil Ltda. contra decisão de primeiro grau que julgou procedente ação de 

instituição de arbitragem ajuizada por Anel Empreendimentos, Participações e 

Agropecuária Ltda. Esta, conjuntamente com seu sócio diretor, era sócia da PAV – 

Projetos e Aplicações de Vibrotécnica de Vedação Ltda., empresa dedicada à indústria, 

comércio e exportação de componentes de borracha e outros materiais usados em veículos 

pesados. Mais da metade do capital desta última sociedade foi vendido à Trelleborg do 

Brasil Ltda., braço brasileiro de um grupo multinacional, assumindo a denominação de 

“Trelleborg Pav”. Três outros acordos foram firmados posteriormente, para complementar 

a operação. 

O desentendimento surgiu quando, segundo a autora, a Trelleborg Holding AB, que 

seria mera extensão da Trelleborg Industri AB e controladora da Trelleborg do Brasil, 

adquiriu a AVS Brasil Getoflex Ltda., fabricante da mesma linha de produtos e para a 

mesma indústria consumidora dos produtos da “Trelleborg Pav”. A Trelleborg do Brasil 

Ltda. alegou ilegitimidade da Trelleborg Industri AB para figurar no pólo passivo da 

demanda arbitral, argumentando que esta não havia assinado nenhum dos contratos objeto 

da ação. Ressaltou, ainda, que o nome Trelleborg Industri AB constava apenas no 

                                                 
151 Recurso de Apelación núm. 880/2005 (julgado por Amparo Riera Fiol), de 13/02/2007, Auto Audiencial 
Provincial Barcelona núm. 8/2007 (Sección 4): “[..] la cláusula 2.3 del contrato, relativa al suministro de 
producto, en la que se prevé que el Proveedor podrá designar de forma periódica a cualquiera de sus 
Afiliadas o terceros Contratistas para cumplir sus obligaciones contractuales [..]” 
152 Trecho extraído da sentença: “[…] se estima auficiente para que se aplique dicho contrato a una empresa 
que forma parte del grupo, sin que la parte apelante haya desvirtuado los argumenos expuestos en la 
resolución impugnada, ni la detallada explicación de la operativa de dicho contrato y de la vinculación de las 
distintas empresas intervinientes […]” 
153 Apelação Cível no 267.450/6, do TJSP, julgada em 24/05/2006, na 7a Câmara de Direito Privado, Relatora 
Des. Constança Gonzaga, disponível em Revista Brasileira de Arbitragem. n. 10, jul./set. 2006, pp. 243-247 
(com comentários de Valéria Galíndez). 
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cabeçalho da versão em inglês do acordo. O documento, porém, não teria sido assinado 

pela controladora.  

O tribunal paulista ressaltou que a Trelleborg Industri AB demonstrou, em divesars 

oportunidades, seu envolvimento com o objeto do litígio, destacando a assinatura, pela 

controladora, de Carta de Intenções relativa à operação litigiosa e troca de correspondência 

sobre a negociação. Outro dado levado em consideração foi o pagamento, pela Trelleborg 

Industri AB, de condenação na arbitragem, além de sua participação ativa no procedimento 

arbitral. Em suma, o tribunal entendeu ser evidente, face aos fatos expostos e 

documentação apresentada, que a controladora estava diretamente envolvida na relação 

jurídica objeto da disputa.  

Merece destaque a sentença da primeira instância neste caso154: a decisão 

fundamentou-se na aplicação da teoria dos grupos societários, admitida pela lex mercatoria 

e aplicada em diversas arbitragens internacionais desde o célebre caso Isover Saint-Gobain 

vs. Dow Chemical.  

Embora a base da decisão do tribunal não tenha sido propriamente a mesma, ela 

acompanhou tendência, já constatada no âmbito internacional, de deduzir, da participação 

ativa em operação litigiosa, por parte de empresa pertencente a um mesmo grupo, o 

reconhecimento de sua responsabilidade no negócio, ainda que ele não tenha sido subscrito 

por essa sociedade. Nota-se, portanto, que a solução variadas vezes usada na jurisprudência 

internacional foi fielmente retomada neste caso.155 

Esse acórdão evidencia o reconhecimento, no Brasil, de uma tendência iniciada há 

três décadas no âmbito internacional: a de admitir a determinação mais flexível da 

abrangência da cláusula compromissória celebrada por sociedades pertencentes a um 

agrupamento de empresas, quando constatado o envolvimento direto, na operação que 

originou o litígio, de suas coligadas, controladoras, controladas que, à primeira vista, não 

seriam partes da convenção. 

 

 

 

 

                                                 
154 Sentença disponível na Revista de Arbitragem e Mediação n. 1, janeiro-abril de 2004, p. 234 et seq. 
155 Trecho do acórdão do TJSP: “É o que se vê nos autos, em que não obstante inexistente assinatura da 
apelante ‘Trelleborg Industri AB’, é mais do que evidente, face à farta documentação existente, a relação 
jurídica que há entre as partes, decorrente dos negócios em comum travados, em que observa a paricipação 
ativa da apelante ‘Trelleborg Industri AB’.” 
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3.3 CONCLUSÃO 
 

A análise empreendida serviu para evidenciar que, no âmbito do comércio 

internacional, há um reconhecimento de que a unidade econômica do grupo de sociedades 

não pode ser menosprezada quando se trata de definir as partes de uma cláusula 

compromissória. Ficou claro, por outro lado, que essa consideração não pode afrontar o 

fundamento da arbitragem, qual seja, a vontade das partes, o consenso.  

O traço, comum aos casos estudados nesta seção, é que os julgadores recorreram a 

uma valoração exaustiva das circunstâncias do caso concreto para definir o alcance da 

convenção arbitral. Na quase totalidade da jurisprudência estudada, pudemos verificar que 

juízes e árbitros buscaram enquadrar sua decisão em determinadas figuras jurídicas. Seu 

conteúdo está baseado não em um direito nacional específico, estando calcado, sim, na 

idéia de usos e costumes do comércio internacional, em um direito anacional. 

O estudo de decisões já proferidas demonstrou que o reconhecimento da realidade 

econômica do grupo é apenas acessório para a resolução do problema proposto. Em 

verdade, esse dado é apenas um dos elementos do problema: ele explica o envolvimento de 

uma sociedade na negociação ou na execução de um contrato que ela mesma não celebrou 

e, mais ainda, a aceitação dessa intromissão por não-signatários.156 

Via-de-regra, se uma sociedade não assinou o contrato celebrado por outra empresa 

de seu grupo, é porque não quis fazê-lo. A vontade de não assinar o acordo, entretanto, não 

equivale, necessariamente, à de não ser parte.157 Trata-se de noções diferentes, pois é 

perfeitamente lícito que uma sociedade não deseje figurar como parte de um contrato, por 

múltiplas razões não-fraudulentas. Não é raro, por outro lado, que uma não-parte de um 

acordo quando de seu nascimento venha a assim tornar-se no curso de seu cumprimento, 

em virtude de atos de execução que exprimam sua adesão ou sua ratificação.158 Pudemos 

verificar, nesta seção, que apenas a análise do caso concreto permite que se chegue a uma 

conclusão. 

A questão colocada tem sido objeto de debate acirrado há vários anos na doutrina 

internacional. Muitos autores sustentam que a solução depende de posicionamentos prévios 

sobre problemas de alcance geral: o respeito à personalidade jurídica ou à realidade 

econômica dos grupos, posição “mercatorista” (favorável à lex mercatoria) ou 

                                                 
156 DERAINS, Yves. L’extension de la clause d’arbitrage aux non-signataires: la doctrine des groupes de 
sociétés. ASA Special Series, v. 8, p. 241, 1994.  
157 Ibid., p. 242. 
158 Ibid., p. 242.  
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conflitualista159. A nosso ver, qualquer que seja a posição que se adote, ela representa 

apenas um papel marginal na solução do problema.160 

Isto posto, cabe-nos, na próxima seção, extrair as lições da jurisprudência analisada 

e expor a posição da doutrina no que respeita à incidência dos grupos societários na 

arbitragem. 

 

 

 

                                                 
159 BLESSING, Mark. Preface and introductory report: the arbitration agreement: its multifold critical 
aspects. ASA Special Series, no. 8, p. 21, Dec. 1994, identifica os enfoques como “mercatorista” e “não-
mercatorista”, numa alusão aos adeptos da existência de uma nova “Lex Mercatoria”, que supõe um direito 
global ou anacional, que vigora na “classe” dos novos “mercadores”, operadores do comércio internacional 
atual, para os quais a arbitragem seria o meio usual de resolução de conflitos. 
160 Concordamos plenamente com DERAINS, op. cit., p. 241. 
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4 A ABRANGÊNCIA DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA: A 

DOUTRINA 
 

 

Des parties au contrat.  
La détermination en est facile; ce sont les personnes dont les 
volontés se sont liées par le contrat.  
                                                                         Eugène GAUDEMET 

 

 

Os fatos que originaram a jurisprudência analisada na seção anterior permitem-nos 

compreender o contexto em que surge a discussão sobre a abrangência da cláusula 

compromissória nos grupos de sociedades. Estes, como já salientamos, apesar de sua 

diversidade jurídica, apresentam uma unidade econômica, que se concretiza numa política 

diretiva unitária.  

A unidade do grupo transparece na elaboração e na execução de acordos celebrados 

por um de seus membros. Acontece, assim, de uma sociedade, outra que não a contratante, 

participar ativamente da operação econômica prevista no contrato. A verdadeira parte pode 

não ser aquela que apôs sua assinatura no acordo que originou o conflito (ou, pelo menos, 

não exclusivamente), mas sim a empresa que se encontrava “na penumbra”.161  

 A jurisprudência, não raras vezes, como vimos, reconheceu a legitimidade da 

pretensão de abranger, como parte da convenção arbitral, pessoas que não assinaram o 

contrato litigioso. Levar diferentes protagonistas de uma mesma disputa ao mesmo juízo 

                                                 
161 Para que a empresa que se encontrava “na penumbra” possa ser considerada parte do contrato, é 
necessário, ao mínimo, que sua participação tenha sido notada em algum momento da vida desse acordo. 
CHAPELLE, André. L’arbitrage et les tiers: II: le droit des personnes morales. Rev. Arb., Paris, p. 475-476, 
1988; MOREAU, Bertrand. Introduction. Rev. Arb., p. 431, 1988, em sua inrodução ao dia de estudo da 
arbitragem e terceiros, salientou que: “Cependant, il y a tiers et tiers, et l'on peut penser que, comme des 
cercles concentriques, on peut s'éloigner du noyau de l'arbitrage et être plus ou moins concerné par celui-ci.”  
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contribui para a boa e efetiva administração da justiça.162 Essa preocupação, aliás, motivou 

algumas das decisões estudadas.163 

A arbitragem, porém, tem origem contratual: um litígio só pode ser subtraído à 

jurisdição estatal por acordo das partes.164 Emana daí o princípio da interpretação restritiva 

da cláusula de arbitragem165, segundo o qual, esta só obriga, e dela só pode se beneficiar, a 

parte que com ela consentiu.166 Por isso mesmo, a idéia de que pessoas que não assinaram 

a convenção arbitral se vejam obrigadas pelos seus efeitos causa espanto.167 

O respeito às decisões arbitrais requer certeza quanto à vontade das partes de se 

submeter à  arbitragem168. O risco dessa abordagem, porém, pode ser o da fragmentação de 

um litígio relativo a um projeto único, com o conseqüente incremento de custos e prazos, e 

a existência de decisões contraditórias. Isso pode ser uma afronta à boa administração da 

justiça que é, indubitavelmente, alvo de preocupação de tribunais.  

A questão suscitada neste estudo já é clássica do “direito arbitral”.169 Ela foi 

levantada com freqüência no âmbito da arbitragem comercial internacional, sendo a 

                                                 
162 BLESSING, Mark. Preface and introductory report:… 1994. p. 18, Dec. 1994.; COHEN, Daniel. 
Arbitrage et société. 1993. p. 503, vê nessa abordagem um problema típico da arbitragem: “[...] régler 
uniquement un litige d’ordre privé dans une conception utilitariste du droit accordant un rôle déterminant à la 
volonté individuelle ou participer au contraire à la défense d’intérêts collectifs dans une réaction anti-
individualiste et une philosophie du bien commun.”; OPPETIT, Bruno. Présentation générale. Rev. Arb., no. 
3, p. 435, 1988.  
163 Map Tankers Inc. vs. Mobil Tankers, Ltd. (28 de novembro de 1980); G.D. Searle & Co. Ltd. (UK) vs. 
Roussel-uclaf (France); Dow Chemical vs Isover Saint Gobain. 
164 Nesse sentido, é importante recordar o inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal brasileira (“a lei 
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”).Vale lembrar voto do Ministro 
Nelson Jobim no caso que julgou a constitucionalidade de alguns dispositivos da Lei de Arbitragem no STF, 
AgRg na SEC 5.206-7, DJU 19.12.2001 (disponível na internet: www.stf.gov.br, último acesso em 
12/11/2008): “[…] O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, sob essa perspectiva, impede o legislador de 
restringir o acesso à jurisdição, mas não impede os particulares de, por sua própria vontade, optarem por 
submeter ao juízo arbitral a solução de litígios derivados de uma determinada relação jurídica contratual, 
concernentes a direitos patrimoniais disponíveis.” 
165 Sobre o princípio da interpretação restritiva da cláusula compromissória no direito brasileiro, ver 
CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei n. 9.307/96. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2006, p. 113-116. O autor cita julgados que giram em torno da interpretação restritiva da convenção 
arbitral. Ver também voto do Ministro Maurício Correa, do STF, na SEC 6.753-7, decisão publicada em 
Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem 18/359, que elucida o porquê da 
necessidade de se interpretar restritivamente a cláusula compromissória: “Tal possibilidade, aplicável aos 
contratos envolvendo interesses disponíveis, traduz-se, na realidade, em exclusão da jurisdição estatal. Deve, 
por isso mesmo, diante de sua excepcionalidade e importância, revestir-se de expressa e manifesta vontade 
dos contratantes, na forma do que estabelecem os arts. 4o, 5o e 6o da Lei de Arbitragem.” 
166 DERAINS, Yves; SCHAF, Sylvie. Clauses d’arbitrage… p. 231. 1985.  
167 OPPETIT, Bruno. Présentation générale. p. 435. 1988.  
168 DERAINS, op. cit., p. 231. 
169 VIDAL, Dominique. L’extension de l’engagement compromissoire dans un groupe de sociétés: 
application arbitrale et judiciaire de la théorie de l’alter ego. Bulletin de la Cour Internationale 
d’Arbitrage de la CCI, v. 16, no. 2, p. 67, 2o semestre 2005; BOISSÉSON, Mathieu de. Effects d’une 
convention d’arbitrage à l’interieur d’un groupe de sociétés. Bulletin Joly, p. 999. 1990; BORN, Gary. 
International commercial arbitration: commentary and materials. 2nd ed. Denter: Kluwer Law 
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resposta de órgãos julgadores, não raro, positiva quanto à possibilidade de empresas 

pertencentes a um grupo, porém não-signatárias do acordo que ensejou o litígio, serem 

abrangidas pela cláusula compromissória pactuada por sua(s) coligada(s), controlada(s), 

controladora(s) ou por sociedade(s) que esteja(m) sob controle comum. Isso se deve, 

também, à expectativa das partes, e da própria sociedade, de eficácia prática da função 

jurisdicional da arbitragem. 

O simples fato de uma das partes de um contrato pertencer a um mesmo grupo 

econômico não legitima que os efeitos desse acordo afetem outras sociedades do mesmo 

agrupamento170. Nossa análise da jurisprudência buscou esclarecer as circunstâncias que 

justificam a decisão de árbitros ou juízes para o problema proposto. As sentenças 

analisadas definem os fundamentos e limites da cláusula arbitral. Embora muitas delas se 

apóiem sobre termos gerais, invocando usos do comércio internacional, como pudemos 

ver, a solução resulta, na quase totalidade das vezes, de uma análise minuciosa dos fatos 

concretos do caso.  

Com exceção, talvez, do caso Map Tankers Inc. vs. Mobil Tankers, Ltd. e da 

recente sentença proferida pelo Tribunal Provincial de Barcelona, Cadbury Adams Middle 

East, S.A.L. vs. Chupa Chups, S.A., não temos conhecimento de decisão considerando que 

a existência de um grupo de sociedades, por si só, fundamente a abrangência de empresas 

não-signatárias pela cláusula compromissória.171 

Na maior parte das sentenças, árbitros e juízes conferiram à noção de unidade 

econômica dos grupos societários o status de uso do comércio internacional.172 Coube, 

                                                                                                                                                    
International, 2001. p. 653-672; FADLALLAH, Ibrahim. Clauses d’arbitrage... 1987. p. 105; REDFERN, 
Allan, HUNTER, Martin. Law and practice... 2004. p. 148-152.  
170 Há autores que deduzem, da existência de um grupo de sociedades, indício de vontade das partes de aderir 
à cláusula compromissória. É o caso de BOISSÉSON, Mathieu de. Le droit français de l’arbitrage interne 
et international. Paris: GLN, 1990. p. 522: “[...] la participation à un projet comun, la création d’un réseau 
serré de relations contractuelles, la coopération respective de sociétés d’un même groupe, peuvent faire 
présumer une acceptation tacite de la clause compromissoire”. Para esse autor, a presunção está 
condicionada a dois critérios: a unidade econômica dos grupos de sociedades e a vontade das partes. Da 
mesma opinião, GOLDMAN, Berthold, em sua intervenção sobre a apresentação de FADLALLAH, Ibrahim. 
Clauses d’arbitrage... 1987. p. 127: “[...] je m’interroge sur la charge de la preuve, est-ce que l’existence 
d’un groupe ne crée pas une présomption, naturellement pas irréfragable”. Ver também LI, Xiao-Ying. La 
transmission et l’extension...1993. p. 59. Para outros autores, a existência de um grupo é um começo de 
prova: JARROSSON, Charles. Conventions d’arbitrage… p .209-228.. 1994; DERAINS, Yves; SCHAF, 
Sylvie. Clauses d’arbitrage… p. 231. 1985; BOISSÉSON, Mathieu de. Effects d’une convention... p. 238. 
1990; MUNHOZ, Eduardo Sechi. Arbitragem e grupos de sociedades. 2008. p. 162 destaca que prevalece, na 
jurisprudência, a tendência de considerar que a mera existência do grupo de sociedades não é suficiente para 
levar à extensão da cláusula compromissória. Munhoz destaca que é imprescindível a análise da vontade e do 
comportamento das partes no caso concreto. 
171 MUNHOZ, op. cit., p. 162.    
172 É recorrente o recurso a essa noção nas sentenças estudadas: 2375/1975; 4131/1982; 5721/1990; Société 
Sponsor AB vs. Lestrade; Orri vs. Sociétés des Lubrifiants Elf Aquitaine – todas essas decisões mencionaram 
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entretanto, à parte que invocou sua existência, prová-la.173 Sua constatação não inverte o 

ônus da prova, que remanesce daquele que alega sua existência.174 No âmbito do comércio 

internacional, a participação do grupo de sociedades serve de indício, e não de presunção, 

permitindo vislumbrar-se, mais facilmente, que não-signatários sejam abrangidos pela 

cláusula compromissória que não assinaram.  

 Nesta seção, pretendemos refletir sobre a jurisprudência analisada, buscando, ainda 

que de forma reduzida, expor os fundamentos teóricos invocados na doutrina relativa à 

“unidade econômica do grupo”, para, então, chegarmos ao conceito de consentimento que, 

a nosso ver, é nuclear para a solução do problema.  

Abriremos esta seção com uma crítica ao termo “extensão”, geralmente usado para 

definir as situações contempladas na jurisprudência analisada. Veremos que o seu uso se 

baseia numa concepção errônea do problema de que nos ocupamos.  

 

4.1 A INADEQUAÇÃO DO TERMO “EXTENSÃO” 

  

É correta a denominação “extensão” para referir-se à hipótese de uma não-

signatária de um contrato litigioso ser abrangida pela cláusula arbitral contida nesse 

acordo? O recurso à expressão “extensão” é usual, em especial, na doutrina e na 

jurisprudência francesas, de onde se irradiou para outros países, como, por exemplo, o 

Brasil.  

O dicionário francês Larrousse nos diz que “extension” é a “action de reculer les 

limites de quelque chose, d'agrandir, d'accroître l'étendue de quelque chose”175, ou seja, é 

a ação de aumentar os limites de algo, ampliar ou acrescentar o comprimento de alguma 

coisa. No âmbito lingüístico, o dicionário define o substantivo como a “modification du 

sens d'un mot qui, par diverses associations d'idées, acquiert une plus grande polysémie”, 

                                                                                                                                                    
que a unidade econômica do grupo é reconhecida como uso do comércio internacional. Sobre os grupos de 
sociedades e sua repercussão na abrangência da cláusula compromissória como uso do comércio 
internacional, ver: FADLALLAH, Ibrahim. Clauses d’arbitrage... 1987. p. 110; intervenções de VASSEUR, 
Michel, na apresentação de CHAPELLE, André. Le droit des personnes morales. p. 496. 1988; BOISSÉSON, 
Mathieu de. Le droit français... 1990. p. 531.    
173 GAUDEMET, Eugene. Théorie générale des obligations. Paris: Sirey, 1965. p. 206: o autor lembra as 
regras propostas por Pothier para a interpretação dos contratos. No que tange a provas, ele destaca que cabe 
àquele que invoca um direito provar sua existência (“C’est l’application des regles sur la preuve, d’apres 
lesquelles c’est à celui qui invoque un droit d’en prouver l’existence.”).  
174 FADLALLAH, Ibrahim. Clauses d’arbitrage... 1987. p. 118. 
175 Dicionário da língua francesa, disponível em: 
<http://www.larousse.fr/encyclopedie/#larousse/32298/11/extension,>. Acesso em: 03 dez. 2008.. 
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ou seja, é a modificação do sentido de uma palavra que, por diversas associações de idéias, 

ganha múltiplas acepções. 

Em dicionário da língua portuguesa, verificamos que os significados desse 

substantivo são: “1. Ato ou efeito de estender ou estender-se. 2. Qualidade de extenso. [...] 

10. Aplicação extensiva do sentido de uma frase. [...]”176 Estender, por sua vez, significa: 

“1. Alargar-se, alongar-se, estirar-se (aquilo que estava dobrado ou encolhido). [...] 12. 

Tornar mais amplo [...]” 

Quando se fala em extensão da cláusula compromissória, portanto, pensa-se na 

ampliação de seu campo de incidência. A análise dos casos comentados demonstra-nos 

que, em verdade, não se trata, propriamente, de estender os efeitos de uma convenção 

arbitral a quem não é parte dela, mas sim de definir quem com ela consentiu, ou seja, de 

determinar as pessoas que nela estão contidas, isto é, suas partes. 

A expressão “extensão” é inadequada.177 A questão estudada nesta dissertação, 

objeto da jurisprudência comentada na seção anterior, não tem que ver com tornar mais 

amplo o perímetro da cláusula arbitral, atingindo terceiros, mas sim com definir quem é, 

verdadeiramente, parte e, em conseqüência, quem pode se valer da cláusula 

compromissória ou se ver afetado por seus efeitos.178  

Conforme se pode depreender da jurisprudência analisada, a determinação de quem 

é parte da convenção arbitral não é tão simples como pode parecer à primeira vista, e não 

se faz apenas com referência a quem assinou ou não o contrato litigioso.  

Eduardo Munhoz, acompanhando conclusão de Caprasse179, também afirma que o 

problema em exame não é o da “extensão” da convenção arbitral a quem não manifestou 

sua vontade, mas sim o da definição das partes que efetivamente participaram do negócio 

litigioso, tornando-se, em conseqüência, parte da convenção arbitral.180 

De acordo com o dicionário da língua portuguesa, “abrangência” é “a capacidade 

ou qualidade de abranger, abarcar, cingir”.181 Abranger, por sua vez, é: “2. 

Compreender(-se), encerrar(-se), incluir(-se)”; 3. Abarcar; 6. Conter em sua área.”182 

                                                 
176 MICHAELIS: moderno dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Melhoramentos, 2008. p. 925. 
177 Concordamos, nesse ponto, com POUDRET, Jean-François; BESSON, Sébastien. Droit Comparé de 
l’Arbitrage International. Bruxelles: Bruylant, 2002. p. 221.  
178 Ibid.,  p. 221.  
179 CAPRASSE, Olivier. Les sociétés et l’arbitrage. 2002. p. 424: “La clause d’arbitrage ne pourra être 
‘etendue’ à des sociétés qui n’y ont pas été formellement parties, en dehors des mécanismes de représentation 
et de transmission, que si les consentements des sociétés en cause peut être établi sur cette participation. 
C’est pourquoi on ne peut parler ‘d’extension’ de la clause au sens strict. Il ne s’agit pas d’étendre la clause à 
des personnes qui n’y auraient pas été parties, mais seulement de déterminer quelles sont ces parties.”  
180 MUNHOZ, Eduardo Sechi. Arbitragem e grupos de sociedades.  2008. p. 177.  
181 MICHAELIS. 2008. p.17.  



 
 

71

O termo traduz, adequadamente, o problema a que nos referimos neste estudo183. 

Com efeito, o que se busca não é a extensão da cláusula compromissória, mas a definição 

das partes que ela abarca, compreende, inclui.184  

Por isso, propomos a adoção desse termo, mais adequado, para invocar a questão de 

que nos ocupamos nesta dissertação: em verdade, tratamos da “abrangência” da convenção 

arbitral e não de sua extensão (que, aliás, tendo em conta a natureza da arbitragem, é 

questionável).   

 

4.2 A ESPECIFICIDADE DO PROBLEMA: A VONTADE NOS GRUPOS 

SOCIETÁRIOS  

 

Os grupos societários, apesar de não terem personalidade jurídica185, são compostos 

de sociedades que as têm, sendo elas as que podem ser titulares de direitos e obrigações186. 

Em princípio, uma sociedade, componente ou não de um agrupamento, só poderá se 

vincular a um contrato se for possível apreender-se sua vontade de sê-lo.  

Desconhecemos qualquer ordenamento jurídico que desconsidere automaticamente 

a personalidade jurídica de uma empresa pelo simples fato de ela pertencer a um grupo.187  

Como salientamos anteriormente, o fato de que os grupos de sociedades têm duas 

faces, uma econômica e outra jurídica188, pode levar a uma tensão entre o respeito ou a 

prevalência do aspecto jurídico, de um lado, ou do econômico, do outro.189 Por isso 

                                                                                                                                                    
182Ibid., p. 17. 
183 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo. 2006. O autor também recorre ao termo 
“abrangência”, ainda que em referência a problema diverso: “A questão mais aguda, porém, refere-se à 
abrangência subjetiva da cláusula […]”    
184 O uso da expressão “abrangência” da cláusula compromissória foi sugerido pelo Professor Luiz Olavo 
Baptista, que inclusive o adotou em parecer, emitido recentemente (ainda não publicado), que trata do tema.  
185 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle... 2008. p. 360: 
“Ainda que o legislador não reconheça a personalidade jurídica dessa sociedade de segundo grau, que é um 
grupo personalizado, a relação societária que se estabelece entre as empresas ou sociedades agrupadas 
implica, necessariamente, uma unidade de direção e uma intercomunicação empresarial.”  
186 O agrupamento de sociedades, como conjunto, carece de personalidade jurídica e não pode ser sujeito de 
direitos e obrigações.  
187 Há autores, porém, que sustentam que isso deveria ocorrer. É o caso de HANNOUN, Charley. Le droit et 
les groupes de sociétés. Paris: LGDJ, 1991. p. 181: “[...] une situation de fait créée par un ordre infra-
économique, sous-jacent à un ensemble de sociétés juridiquement indépendantes, et justifiant l’éviction du 
principe d’autonomie au nom de l’intérêt jugé le plus légimite.” Esse mesmo autor destaca que na 
jurisprudência relativa à ‘extensão’ da cláusula compromissória no seio dos grupos de sociedades, a 
referência à vontade comum das partes serviria, na verdade, de base para um uso do comércio internacional 
destinado a tornar aceitável, para os ordenamentos jurídicos nacionais, uma decisão baseada, na verdade, na 
noção de grupo.     
188 HANNOUN, Charley. Le droit et... 1991. p. 151. 
189 AGUILAR GRIEDER, Hilda. La extensión de la cláusula arbitral… 2001. p. 115-116; CAPRASSE, 
Olivier. Les sociétés et l’arbitrage. 2002. p. 420; PRENTICE, Dan. The law of corporate groups in Great 
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mesmo, a determinação da abrangência da convenção arbitral no âmbito dos grupos de 

sociedades requer, assim como relativamente a qualquer outra previsão contratual, a busca 

da vontade das partes envolvidas.  

A experiência arbitral internacional, de que são exemplos os casos estudados na 

seção anterior, evidencia que a determinação da abrangência subjetiva da cláusula 

compromissória baseia-se, fundamentalmente, na verificação da manifestação de vontades 

no caso concreto. Vale dizer, será definida a abrangência da convenção de arbitragem em 

função da identificação, no caso concreto, de elementos que permitam concluir que a 

sociedade integrante do grupo manifestou sua vontade de submeter os litígios ao juízo 

arbitral. 

 Essa orientação está em consonância com a realidade da formação da vontade nos 

grupos econômicos, afastando-se de uma perspectiva absolutamente formalista, desligada, 

portanto, da realidade econômica, pela qual se reconheceria independência absoluta a cada 

sociedade integrante do grupo. 

 Conforme vimos na primeira seção, nos grupos econômicos, em especial os de 

subordinação, as integrantes perdem autonomia de gestão empresarial. Essa perda se 

traduz, senão sempre, freqüentemente, no sacrifício do interesse de cada sociedade pelo do 

grupo como um todo190. Os patrimônios sociais tendem a confundir-se.191 Comparato 

destaca que tudo isso faz parte da estrutura dos grupos econômicos e que seria “ignorância 

das exigências econômicas hodiernas pretender voltar, nesse campo, à economia atomística 

de antanho.” Ele lembra que o processo de concentração de poder econômico mundial é 

fato incontestável que passa, necessariamente, pelos grupos de sociedades.  

 O fenômeno da concentração empresarial relativiza o princípio da organização 

autônoma, um dos pilares do direito societário. O desencontro entre o direito e a realidade 

                                                                                                                                                    
Britain. In: COLÓQUIO SOBRE GRUPOS DE SOCIEDADES, 1995, Veneza. Atos. p. 43: “[…] there is, 
however, some tension between the corporate entity doctrine – requiring the separate and independent 
recognition of each group member – and commercial reality which on occasions (perhaps more often than 
not) will result in the group being operated as a single economic reality.”   
190 ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Liability of corporate groups: autonomy and control 
in parent-subsidiary relationships in US, German and EU Law: an international and comparative perspective. 
Boston: Kluwer Law and Taxation, 1994. p. 68, segundo o qual, os grupos transformam o patrimônio 
autônomo das sociedades em “[…] a simple pool of assets managed for the interest of the group itself and 
according to its general business strategy.”  
191 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle... 2008. p. 358. O 
autor destaca que, nos grupos de sociedades, as transferências de lucros ou de prejuízos são obtidas das mais 
variadas formas, por exemplo, a sociedade filiada pode ser obrigada a se especializar em determinada linha 
de produção, sem possibilidade de ampliar suas atividades, para evitar concorrência com outras sociedades 
do mesmo grupo. No âmbito dos grupos multinacionais, a sociedade controlada, com sede em determinado 
país, pode se ver impedida de exportar seus produtos a determinados locais, atendendo a política de 
repartição de mercados, por exemplo. 
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econômica dos grupos societários evidencia-se na formação da vontade em seu seio. Nos 

agrupamentos de sociedades, a afirmação de que apenas uma sociedade isolada manifestou 

sua vontade costuma parecer, nas palavras de Eduardo Munhoz, “uma homenagem à 

ficção”.192 

 Para atuar no plano jurídico, a sociedade depende de uma estrutura organizacional 

de natureza hierárquica, baseada, como o Estado, no princípio da separação de poderes. 

Estes se exercem através de órgãos, que têm competências e atribuições definidas na lei, no 

estatuto (ou no contrato social) e devem atuar visando ao fim comum. Assim, por exemplo, 

a sociedade anônima se organiza de acordo com a seguinte forma básica: (i) órgão 

deliberativo que representa os sócios (assembléia-geral), (ii) órgão de administração 

(diretoria e conselho de administração) e (iii) órgão de fiscalização (conselho fiscal).193 

Essa estrutura organizacional não se sustenta nos grupos de sociedades, já que o exercício 

do poder responde a lógica diversa. As atribuições da assembléia geral nas sociedades 

controladas, por exemplo, são esvaziadas. Como dissemos anteriormente, nos grupos há, 

necessariamente, uma direção econômica unitária, o que faz com que as decisões mais 

importantes sobre a vida societária sejam tomadas, não no âmbito da assembléia geral de 

cada sociedade, mas sim no seio da controladora ou, até, pelos administradores comuns do 

grupo.194 Ou seja, em essência, as decisões sobre questões fundamentais da vida das 

sociedades agrupadas não são tomadas pelo seu órgão deliberativo, mas sim no âmbito dos 

órgãos da controladora.  

 Porque transformam a finalidade perseguida pelo ente societário, os agrupamentos 

de sociedades rompem o princípio da organização autônoma. A busca de uma finalidade, a 

que o direito societário clássico denomina interesse social, é inerente ao conceito de 

organização. Nos grupos, o interesse da sociedade controladora, ou do grupo como um 

todo, substitui o da sociedade isolada, levando a um desequilíbrio do sistema de atribuição 

de deveres e responsabilidades do modelo tradicional.195 O poder de determinar a 

condução das atividades das sociedades filiadas não é exercido a partir dos órgãos 

competentes, originando-se, externamente, da estrutura organizacional da sociedade 

dominante ou de um órgão comum do grupo. 

                                                 
192 MUNHOZ, Eduardo Sechi. Arbitragem e grupos de sociedades. 2008. p. 165. 
193 Ibid., p. 165. 
194 PETITPIERRE-SAUVAIN, Anne. Groupes de sociétés et droit des sociétés. Etudes suisses de droit 
européen, Genève, p. 21, 1972.  
195 MUNHOZ, op. cit.,  p. 168. 
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 Vimos, quando tratamos especificamente dos grupos de sociedades, que esses 

gravitam em torno de dois eixos que, a priori, poderiam parecer antagônicos: de um lado, a 

unidade empresarial e, de outro, a diversidade jurídica. Ao entender que a mera existência 

do grupo não é suficiente para determinar que não-signatárias sejam abrangidas pela 

cláusula compromissória, exigindo-se a apuração da vontade e do comportamento das 

partes no caso concreto, a jurisprudência demonstra estar em consonância com as 

características fundamentais dos agrupamentos de sociedades. 

 Especificamente no que se refere aos grupos de subordinação altamente 

centralizados, em que suas integrantes parecem carecer completamente de autonomia, a 

delimitação da abrangência da cláusula compromissória poderá ser feita de forma mais 

ampla. Nesse tipo de estrutura, é bem provável que outras integrantes do grupo, além da 

signatária, participem de alguma fase da vida do contrato que contém a cláusula 

compromissória.196 

Como já dissemos, nos grupos societários, a vontade não se manifesta 

exclusivamente no âmbito de um dos membros do grupo, mas a partir das complexas 

relações entre os diversos órgãos que integram cada uma das sociedades. Para a apuração 

da real vontade manifestada, base para a definição da abrangência da cláusula 

compromissória, é fundamental a compreensão da complexidade dos grupos econômicos e 

dos mecanismos pelos quais suas integrantes atuam. 

O exame da jurisprudência leva-nos a indagar se algumas decisões colocaram em 

jogo a autonomia das sociedades ou a própria necessidade de um acordo de vontades para 

que haja arbitragem. Caprasse, por exemplo, indica que a autonomia jurídica de sociedades 

pertencentes a um grupo de empresas parece, pelo menos à primeira vista, ter sido 

colocada em questão pelos árbitros que julgaram o célebre caso Dow Chemical.197 Isso 

porque, em sua fundamentação, o tribunal decidiu que a cláusula compromissória 

expressamente aceita por algumas sociedades de um grupo obriga aquelas que, pelo papel 

desempenhado na conclusão, execução ou resilição dos contratos que contêm a convenção, 

aparecem como verdadeiras partes do acordo.  

Esse autor salienta, por outro lado, que a fórmula usada pela Corte de Apelação de 

Paris no caso Korsnas Marma vs. Durant-Auzias poderia levar à conclusão de que a 

necessidade de um acordo de vontades teria sido posta em xeque.  

                                                 
196 MUNHOZ, Eduardo Sechi. Arbitragem e grupos de sociedades. 2008. p. 171. 
197 CAPRASSE, Olivier. Les sociétés et l’arbitrage. 2002.  p. 421. 
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 O estudo mais detido dessas decisões, porém, revela que a abrangência da cláusula 

arbitral foi determinada, essencialmente, em função da vontade das partes, com referência, 

vale salientar, à peculiaridade da formação da vontade no âmbito dos grupos de 

sociedades. Com mais ou menos detalhe, cada uma dessas decisões esmiuçou os fatos do 

caso concreto.198 O papel desempenhado pelas sociedades na negociação ou na execução 

dos contratos atraiu a atenção dos órgãos julgadores, tanto quanto o teor dos acordos, a 

troca de correspondências entre as pessoas envolvidas no litígio, entre outros fatores.  

 A observação do trabalho concreto efetuado por árbitros e juízes permite-nos 

relativizar fórmulas abstratas que poderiam indicar sentido errôneo às decisões que as 

contêm.199 Mayer salientou que se não-signatários da convenção arbitral se vêem afetados 

por seus efeitos, bem como pelas obrigações e direitos substanciais contidos no acordo em 

que a cláusula compromissória está inserida, é simplesmente porque se tornaram partes, 

por vontade própria.200 Esse raciocínio vale também para os grupos econômicos, 

observada, entretanto, a especificidade da formação da vontade, nos grupos, em relação a 

uma pessoa jurídica autônoma ou, ainda, à pessoa física.  

A jurisprudência relativa à arbitragem comercial internacional, seja ela arbitral ou 

estatal, tem, como vimos, reconhecido a peculiaridade da formação da vontade nos grupos 

de sociedades. Muitos autores e diversos tribunais, em especial desde o célebre Dow 

Chemical e nos demais casos analisados na seção precedente, reconhecem à aceitação da 

unidade econômica do grupo societário em arbitragem o status de uso do comércio 

internacional. O reconhecimento dessa realidade por árbitros e juízes no comércio 

internacional seria aplicação direta da lex mercatoria.           

A seguir, analisaremos, sucintamente, o que se tem dito a respeito e veremos que a 

referência ao “uso do comércio internacional” não é indene de críticas. 

 

 

 

                                                 
198 FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. Traité… 1996. p. 300: “Force 
est (ainsi) de reconnaitre … que c’est moins l’existence d’un groupe que la constatation de l’intention réelle 
des parties à la convention d’arbitrage, conscientes de l’imbrication des intérêts au sein du groupe, qui permet 
parfois de considérer que les diverses sociétés du groupe sont liées par la convention signée au nom de l’une 
d’entre elles.” 
199 CAPRASSE, op. cit., p. 422. 
200 MAYER, Pierre. Note sous Paris: 28 novembre 1989 et Paris 8 mars 1990. Rev. Arb., p. 689, 1990: “[…] 
fort heureusement la formule frappante qu’affectionne la Cour de Paris ne recouvre qu’une réalité des plus 
modestes. Si les ‘non signataires’ se voient étendre l’application de la clause, ainsi que la charge des 
obligations substantielles ou le bénéfice des droits, c’est tout simplement parce que, de par leur propre 
volonté, pas toujours expresse mais certaine, ils y sont devenus parties.”   
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4.2.1 OS USOS E COSTUMES DO COMÉRCIO INTERNACIONAL 

 

Muitas das sentenças analisadas, em especial as arbitrais, referem-se à “teoria 

econômica do grupo” a título de uso do comércio internacional. Isso porque, como vimos, 

a questão da abrangência da cláusula compromissória, no âmbito dos agrupamentos de 

empresas, é tradicionalmente abordada, na jurisprudência, sem referência a uma lei 

nacional específica.201  

Muitos árbitros e juízes entendem que às cláusulas compromissórias não se aplica 

um direito nacional determinado, mas sim a lex mercatoria. Jarvin, por exemplo, sustenta 

que a vontade de se ver obrigado pela convenção arbitral demonstra-se independentemente 

de sua vinculação a uma legislação nacional: é uma questão de fatos e de provas, não de 

lei.202  

Para autores e julgadores que têm dúvidas quanto à existência da lex mercatoria, a 

convenção arbitral, como qualquer outro contrato, deve ser regida por uma lei nacional203. 

É a partir dela que se pode definir se uma sociedade que não assinou o acordo objeto do 

litígio pode, ou não, ser considerada parte dele.204 Sandrock, por exemplo, não concorda 

que haja sistema legal anacional suscetível de reger contratos, como seria o caso da lex 

mercatoria.205  

Não pretendemos nos alongar sobre os argumentos levantados pela doutrina 

contrária à lex mercatoria como fonte para definição da abrangência da cláusula 

compromissória. Nosso objetivo é discutir se o fato de essa questão ser analisada de acordo 

com provas e dados concretos de um caso, e não com referência a uma lei nacional 

específica, se tornou, em especial após o caso Dow Chemical, um princípio geral na 

arbitragem comercial internacional e, portanto, fonte de solução para aquele que se depara 

com o problema.  

É bem verdade que é usual árbitros e juízes se referirem à boa-fé e, em especial, aos 

usos e costumes do comércio internacional, como fonte de direito. É interessante lembrar 

que no já comentado caso Dow Chemical, a Corte de Apelação de Paris indicou que essa 

                                                 
201 DERAINS, Yves; SCHAF, Sylvie. Clauses d’arbitrage…  p. 236. 1985: “On aura noté que pour imposer à 
une société membre d’un groupe une clause d’arbitrage qu’elle n’a pas signée, les arbitres ne se fondent sur 
aucun droit national éventuellement applicable à la clause. On doit donc voir dans la solution qu’ils adoptent 
un principe de la lex mercatoria.”  
202 JARVIN, Sigvard. The group of companies’ doctrine. p. 197. 1994. 
203 MAYER, Pierre. L'arbitrage et les tiers: I: le droit des contrats. Rev. Arb., Paris, no. 3, p. 499, 1988. 
Intervenções à apresentação de Jean-Louis Goutal. 
204 SANDROCK, Otto. Arbitration… p.948, 1993.. 
205 Ibid., p. 949. 
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referência não havia sido validamente contestada e, por outro lado, que os julgadores 

tinham recorrido a ela apenas acessoriamente.  

Autores que comentaram o caso buscaram dar sentido a essa noção de “acessório”, 

tentando definir se o recurso ao uso do comércio internacional teve papel residual na 

sentença, relativamente à busca da vontade das sociedades envolvidas, ou se tinha tido a 

mesma importância para essa fundamentação.206 Depois de muito debate, parece haver 

certo consenso no sentido de que a invocação, na sentença Dow Chemical, dos “usos 

conforme às necessidades do comércio internacional”, para fundamentar a solução 

proposta é, com efeito, alusão direta à lex mercatoria.207  

Ráo ensina que o uso (continuado) é um elemento constitutivo, externo, material, 

dos costumes, integrados, igualmente, por um elemento interno, psicológico, que é a opinio 

juris et necessitatis. O uso deve ser uniforme, constante, público e geral. Uniforme porque 

pressupõe repetição da mesma prática; constante, porque não é próprio da norma jurídica 

ter vigência periódica e alternada; público porque, se obriga a todos, deve ser por todos 

conhecido, e geral porque, mesmo não se aplicando a toda a comunidade, deve alcançar 

todos os atos e todas as pessoas e relações que realizam os pressupostos de sua incidência 

na norma costumeira.208 

Quanto ao elemento interno do costume209, Ráo nota que ele é a convicção de que a 

observância da norma costumeira corresponde a uma necessidade jurídica, resultando, daí, 

sua obrigatoriedade. Esta permite distinguir a norma jurídica costumeira de outras regras 

de conduta, como as de natureza religiosa, social, moral ou de simples hábitos, de que 

podem, conforme indica esse autor, resultar conseqüências jurídicas que não constituem, 

entretanto, normas de direito.210 

Ráo destaca a eficácia dos costumes no direito comercial e no internacional em 

geral. No tráfico e no comércio, segundo ele, os usos dos mercados e os costumes locais 

têm grande importância já que, devido à sua variedade, estão menos sujeitos a serem 

reduzidos a preceitos unitários.211 Tércio Sampaio Ferraz Jr. ressalta que a autoridade do 

                                                 
206 FADLALLAH, Ibrahim. Clauses d’arbitrage...1987. p.  110.  
207 DERAINS, Yves; SCHAF, Sylvie. Clauses d’arbitrage… p. 236 et seq.. 1985.  
208 RÁO, Vicente. O direito e a vida dos direitos. 6. ed. anot. e atual. com o novo Código Civil por Ovídio 
Rocha Barros Sandoval. São Paulo: RT, 2005  p. 281-282. 
209 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do Direito. 1994. p. 240, que destaca que 
“[...] o costume é uma forma típica de fonte do direito nos quadros da chamada dominação tradicional no 
sentido de Weber. Baseia-se, nestes termos, na crença e na tradição, sob a qual está o argumento de que algo 
deve ser feito, e deve sê-lo porque sempre o foi.” 
210 RÁO, op. cit., p. 283. 
211 RÁO, Vicente. O direito e a vida...  2005  p.. 287. 
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costume reside na força conferida ao tempo e ao uso contínuo como reveladores de 

normas.212 

A lex mercatoria, nesse contexto, seria a expressão dos costumes dos operadores do 

comércio internacional. Guerreiro a define como o conjunto de regras de direito, 

desvinculado de qualquer fonte ou quadro estatal, sustentada pela atuação da arbitragem 

comercial internacional, que confirma sua existência.213 

A lex mercatoria tem por fundamento a experiência reiterada de cláusulas e 

contratos-padrão e de práticas reconhecidas internacionalmente por associações 

profissionais, organizações supra-nacionais e entidades semelhantes. Guerreiro destaca que 

a lex mercatoria pressupõe a existência de uma comunidade de operadores do comércio 

internacional, a qual tem interesses próprios e encontra, na arbitragem comercial 

internacional, o mecanismo adequado para a aplicação de normas aptas a resolverem as 

pendências instauradas quanto aos contratos celebrados no âmbito dessa comunidade, pelas 

partes respectivas.  

Para Guerreiro, a jurisprudência arbitral compõe o conteúdo da lex mercatoria, que, 

apesar de não constituir ordem ou sistema jurídico, tende a se institucionalizar. Desta feita, 

ela vem a superar a insuficiência do método de conflitos (de leis e de jurisdição) do Direito 

Internacional Privado, para a disciplina dos contratos internacionais.214 

Não nos parece descabido sustentar que a unidade econômica dos grupos 

societários e, nesse contexto, a determinação da abrangência subjetiva da cláusula 

compromissória, é um uso do comércio internacional. A fórmula, inicialmente exposta na 

sentença CCI 1434/1975, retomada e aperfeiçoada pelo tribunal que julgou o caso Dow 

Chemical vs. Isover Saint Gobain, “fez escola” e foi reiteradamente referida em decisões 

arbitrais e judiciais do comércio internacional, conforme pudemos verificar na seção 

anterior. Ela chegou, inclusive, a ser resumida em relatório do grupo de trabalho da 
                                                 
212 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do Direito. 1994. p. 240.  
213 A respeito da lex mercatoria, ver: GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Fundamentos... 1989. p. 302-
305; GOLDMAN, Berthold, Frontieres du Droit et lex mercatoria, in Archives de Philosophie du Droit, 
1964, p. 177; GOLDMAN, Berthold, La lex mercatoria dans les contrats et l’arbitrage internationaux: réalité 
et perspectives”, in Clunet, 1979, p. 475. 
214 GUERREIRO, op. cit., p. 304: “[...] O prestígio contemporâneo da arbitragem comercial internacional e a 
progressiva institucionalização da lex mercatoria constituem indicações razoavelmente seguras de que pode 
haver direito e justiça fora dos quadros estatais, e que o Direito Comercial se forma, atua e se desenvolve, em 
certas épocas históricas, à margem dos regulamentos estatais.”; Ainda sobre a lex mercatoria, STRENGER, 
Irineu. A arbitragem como modo de inserção de normas da Lex Mecatoria na ordem estatal. Revista 
Brasileira de Arbitragem, São Paulo, n. 3, p. 13, jul./set. 2004.: “A lex mercatoria seria, portanto, uma 
superação encontrada, principalmente, pelas partes contratantes, dos obstáculos provenientes das soluções 
submetidas aos sistemas nacionais de leis. Essas normas resultantes da autonomia da vontade, pela sua 
repetida aplicação e eficácia nas operações do comércio internacional e arbitragem, emanciparam os 
contratos das ordens jurídicas nacionais, formando um corpo autônomo do direito: a lex mercatoria.” 
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UNCITRAL, criado para alterar a Lei Modelo naquilo em que estivesse ultrapassada. A 

fórmula, conforme esclarecida pelo grupo de trabalho, espelha a solução adotada pelos 

árbitros no caso Dow Chemical.215 Aliás, o grupo de trabalho destacou que essa teoria tem 

sido usada no comércio internacional, parecendo indicar que ela, com efeito, é um uso da 

arbitragem comercial internacional relativamente à questão da abrangência da cláusula 

compromissória no seio dos grupos de empresas.216 Não entendemos, entretanto, que a 

invocação desse uso, por si só, possa servir de fundamento à determinação da abrangência 

de uma convenção arbitral. 

Convém destacar que a invocação dos usos e costumes, no que tange à unidade 

econômica dos grupos empresariais na arbitragem comercial internacional, não é 

unanimidade na doutrina: se alguns aplaudem o recurso a essa noção, outros ressaltam seu 

lado “perigoso” e inseguro diante de sua diferença relativamente aos direitos estatais.217 

Aliás, os diversos ordenamentos jurídicos nacionais não conferem o mesmo tratamento aos 

grupos empresariais, já que alguns os reconhecem, contando com legislação específica a 

respeito, e outros dispõem de regulamentação esparsa e fragmentada sobre o tema. Noutros 

casos, os ordenamentos simplesmente se “acomodam” à existência dos grupos.218 Por essa 

razão, para Cohen, por exemplo, não se pode afirmar que a noção de grupo societário é 

reconhecida como uso na vida internacional. Segundo esse autor, se ele – o uso- 

efetivamente existisse, ele teria mais que ver com a limitação e a fragmentação de 

responsabilidades. Outros doutrinadores, seguindo essa mesma lógica, entendem, para 

Cohen corretamente, que é excessiva, como recurso a um uso do comércio internacional, a 

teoria da unidade econômica do grupo, e a conseqüente “extensão” da cláusula 

compromissória a não-signatárias no âmbito dos agrupamentos de sociedades. Isso porque 

sua descoberta no seio de uma vontade suposta, interpretada, e, sobretudo, muito criticada 

justamente por aqueles a quem se pretende impô-la, padece, em sua origem, de adesão 

voluntária, a única passível de assegurar o reconhecimento e a manutenção de um uso ou 

costume.219  

                                                 
215 Relatório já referido na Seção I desta dissertação. 
216 Vale lembrar que, de acordo com as regras de interpretação contratual propostas por Pothier (5ª – O uso é 
de tamanha autoridade na interpretação dos contratos que se subentendem as cláusulas do uso ainda que se 
não exprimissem), o uso deve ser levado em consideração na interpretação da vontade das partes num 
contrato. Apud BESSONE, Darcy. Do contrato: teoria geral. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 168. 
217 MAYER, Pierre. L'arbitrage et les tiers. p. 499. 1988. 
218 COHEN, Daniel. Arbitrage et société... 1993. p. 287. 
219 LEBOULANGER, Philippe. Groupes... p. 441. 1989: “Certaines sentences et une partie de la doctrine 
considèrent que l’extension de la clause d’arbitrage trouve aussi son fondement dans la lex mercatoria ou, ce 
qui est la même chose, dans les usages du commerce international. E. Loquin écrit que l’opposabilité de la 
clause compromissoire aux sociétés d’un même groupe est un usage fondé à la fois sur le principe 
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Fouchard, por outro lado, ressaltou que o perigo das sentenças que “estendem” a 

cláusula compromissória nos grupos societários não é tanto a lex mercatoria220, tampouco 

qualquer outra regra jurídica depreendida de ordenamentos jurídicos internos ou 

internacionais, mas sim o recurso à interpretação da vontade de integrantes de um 

agrupamento.221 

Nesse mesmo sentido, Mayer estima não ser correto recorrer a uma fórmula vaga [o 

recurso à lex mercatoria], ambiciosa e contestável do ponto de vista teórico, ainda que ela 

apresente, em sua aparência, elegância inegável, simplesmente para justificar soluções que 

podem ser encontradas, com toda segurança, na teoria geral das obrigações.222 Aliás, a 

importância determinante que se confere ao direito obrigacional para solucionar o 

problema apresentado223 é notável, visto que se recorre sempre, em maior ou menor 

medida, à interpretação da vontade. No comércio internacional, esse movimento é tanto 

mais significativo porque a lógica baseada no direito obrigacional é mais palpável.224 

Por outro lado, a busca da vontade das partes, que é, sem dúvida, o critério mais 

usado na jurisprudência internacional para solucionar a questão da abrangência da cláusula 

compromissória no seio dos grupos societários, como o estudo empreendido na seção 

anterior deixou transparecer, também sofre muitas críticas.  

Autores de peso da doutrina arbitral internacional rejeitam essa solução, por 

entender que ela não tem previsibilidade e, por isso, não garante qualquer segurança 

jurídica. Abordaremos, portanto, esse ponto. 

 
                                                                                                                                                    
d’effectivité de la clause compromissoire et sur les besoins du commerce international, cet usage donnant lui-
même naissance à un principe, celui de l’unité du groupe de sociétés. Cette théorie parait excessive car la 
découverte d’un usage dans une volonté supposée, interprétée, et de surcroit vivement contestée par ceux-là 
mêmes à qui on prétend l’imposer, souffre ‘originellement’ du manque d’adhésion volontaire seule propre à 
assurer sa reconnaissance et sa perennité.”    
220 SANDROCK, Otto. Arbitration… p. 168. 1993..é totalmente contrário à lex mercatoria e ao recurso a essa 
noção para a definição da abrangência da cláusula compomissória: “The contours of the lex mercatoria are 
too vague to give international lawyers and businessmen a strong lead when rendering their basic decisions, 
e.g., when signing an arbitration agreement or when attending the signature of such an agreement.” 
221 FOUCHARD, Philippe, intervenções no colóquio dedicado ao debate sobre a arbitragem e terceiros, 
durante a apresentação de CHAPELLE, André. Le droit des personnes morales. p. 499, 1988: “[…] je 
suggérerais que ce qui est dangereux dans la motivation d'une sentence qui étend la clause compromissoire 
dans les groupes de sociétés, ce n'est pas tellement la lex mercatoria, ni d'ailleurs n'importe quelle règle de 
droit qui serait dégagée dans les ordres juridiques internes ou internationaux, mais au contraire le recours à 
l'interprétation de la volonté des sociétés membres du groupe. Ce qui a permis de sauver la sentence Dow 
Chemical, c'est cette appréciation de pur fait sur le rôle de chaque société du groupe, interprétation que la 
Cour d'Appel ne pouvait plus contrôler […]” 
222 MAYER, Pierre. Note sous Paris... p. 689. 1990. “[…] il n’est pas sain de recourir à une formule à la fois 
vague, ambitieuse et théoriquement contestable, même si elle est d’une élégance certaine, pour justifier des 
solutions que la théorie générale des obligations permettrait en toute sécurité de retrouver.”  
223 JARROSSON, Charles. Conventions d’arbitrage… p.218. 1994.  
224 Ibid., p. 220.  
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4.2.2 A Interpretação da Vontade das Partes: Crítica 

 

Se a invocação da lex mercatoria para a definição da abrangência da cláusula 

compromissória no âmbito dos grupos de sociedades é alvo de muitas críticas, a busca da 

vontade das partes também o é.  

Mayer destacou que, extraindo-se a essência da quase-totalidade das decisões 

comentadas na seção precedente (como vimos, as fórmulas usadas são recorrentes), 

depreende-se que o fundamento foi a vontade das pessoas [não-signatárias] de aderir ao 

contrato, dele tornando-se parte. As informações usadas para fundamentar a conclusão são 

as mais diversas, mas o recurso aos usos e costumes do comércio internacional e à unidade 

econômica dos grupos é secundário, não se revestindo da mesma importância que a busca 

da vontade das partes.  

Um dos eminentes doutrinadores a discordar da interpretação da vontade das partes 

para delimitar a abrangência da cláusula compromissória foi Fouchard, conforme 

comentamos sucintamente linhas acima. No mesmo colóquio a que nos referimos há 

pouco, ele destacou que seu receio não é tanto o recurso à lex mercatoria para a definição 

das partes abrangidas pela cláusula arbitral nos grupos de sociedades, mas sim a 

fundamentação calcada na vontade de integrantes de um agrupamento.225  

Para o citado autor, o que permitiu “salvar” a sentença arbitral proferida no caso 

Dow Chemical foi, justamente, a apreciação detalhada do papel desempenhado por cada 

sociedade do grupo, que não pôde passar pelo controle da Corte de Apelação parisiense. 

Para Fouchard, a apreciação da vontade das partes e de seu comportamento quando da 

execução e negociação dos contratos é perigosa porque permite um exame arbitrário dos 

fatos. 

Fouchard sustentou que a solução adequada para os problemas suscitados na 

jurisprudência comentada na seção precedente seria a aplicação de uma sanção, com 

recurso à teoria da aparência, da confusão, ou da ingerência indevida da controladora na 

operação de suas subsidiárias. Fouchard criticou duramente o que chamou de “busca 

hipócrita” da vontade das partes, defendendo que o ideal seria definir uma regra precisa a 
                                                 
225 Comentários de FOUCHARD, Philippe, à apresentação de CHAPELLE, André. Le droit des personnes 
morales.  p. 499, 1988: “[…] c'est ce recours à l'intention des parties ou des groupes de sociétés et à leur 
comportement dans la négociation et dans l'exécution d'un contrat qui est le plus dangereux, car il autorise 
une appréciation souveraine, donc arbitraire. Je préférerais de beaucoup une règle de droit, franche, limitée, 
qu'il faudrait dégager et qui verrait plutôt une sanction, dans le vrai sens du terme, dans l'extension de la 
clause compromissoire. Sanction par la théorie de l'apparence, de la confusion, de l'ingérence de la société-
mère dans le fonctionnement de sa filiale. Après tout, le maître de l'affaire, le dirigeant de fait, c'est une 
notion bien connue en droit interne.” 



 
 

82

ser aplicada quando o problema surge e não uma solução específica a ser apontada no 

caso-a-caso.226 

A nosso ver, as teorias invocadas por Fouchard são, todas, de uma forma ou de 

outra, comandadas por um componente contratual227, ligado à vontade. É o caso do 

envolvimento resultante do controle de uma sociedade por outra (comportamento 

voluntário) e, igualmente, de alguns aspectos da teoria da aparência. 

Autores de peso, como Cohen e Oppetit, concordam com Fouchard.228 Para eles, a 

busca da vontade para definir a abrangência da cláusula compromissória é incerta e 

inadequada. Esses autores defendem que o direito societário oferece uma variedade de 

soluções apropriadas e juridicamente mais seguras do que a interpretação da vontade das 

partes, mas de que, segundo eles, infelizmente a jurisprudência não se serve.  

De nossa parte, se concordamos que, com efeito, o recurso à noção de fraude ou à 

teoria da aparência pode servir de ferramenta para solucionar alguns dos problemas 

relativos à abrangência subjetiva da cláusula compromissória, parece-nos, por outro lado, 

que nem sempre é necessário “ir tão longe”. Especialmente no que diz respeito ao grupo de 

sociedades, o problema central é o da peculiaridade da formação da vontade em seu seio, 

como mencionamos anteriormente. Salvo, talvez, o caso Orri vs. Société des Lubrifiants 

Elf Acquitaine, no qual parece ter havido intuito de fraude, nos demais casos analisados, a 

participação efetiva da sociedade não-signatária na operação litigiosa serviu para revelar, a 

árbitros e juízes, a vontade da não-signatária de se tornar parte dessa operação, sendo 

desnecessário o recurso à fraude ou à teoria da aparência. Mesmo no caso Orri vs. Société 

des Lubrifiants Elf Acquitaine, o comportamento do não-signatário, controlador das 

sociedades demandadas em arbitragem, por si só, já foi revelador de sua vontade de 

participar diretamente da operação litigiosa. Aliás, ao motivar sua decisão, a Corte de 

Apelação de Paris recorreu à realidade única do grupo de sociedades, destacando a 

existência de um centro único de poder que, portanto, “comanda” a vontade das integrantes 

do agrupamento.  

                                                 
226 Continuação dos Comentários de FOUCHARD, Philippe, à apresentação de CHAPELLE, André. Le droit 
des personnes morales. p. 500. 1988:  "L'arbitrage, actuellement, connaît une crise, due à la dégradation des 
mœurs, à l'aggravation du combat contentieux; il ne faut pas encore «charger la barque» et il vaut mieux 
dégager une règle de droit assez précise que de se référer à une interprétation hypocrite de la volonté des 
parties, source de bien des débordements.” 
227 Nesse ponto, concordamos integralmente com JARROSSON, Charles. Conventions d’arbitrage… p.220.  
228 COHEN, Daniel. Arbitrage et société. Paris: LGDJ, 1993. p. 294; OPPETIT, Apud, COHEN, id, p. 295. 



 
 

83

Não obstante o destaque que um segmento da doutrina229 confere a teorias mais 

complexas, entendemos que é na análise do consentimento que se pode, efetivamente, dar 

solução ao problema. A jurisprudência referida na seção anterior, nesse sentido, é 

reveladora. A nosso ver, portanto, é desnecessária a elaboração de teorias apenas 

aparentemente mais “refinadas” do ponto de vista técnico. Por isso mesmo e porque, 

dentro de nossa lógica, elas fogem ao objeto de nosso estudo, comentaremos, apenas 

resumidamente, as sugestões de soluções de alguns partidários do recurso ao direito 

societário para a solução do problema da abrangência da cláusula compromissória no 

âmbito dos grupos de sociedades.  

 

4.2.3 O DIREITO SOCIETÁRIO: SOLUÇÃO MAIS SEGURA? 

 

Para Oppetit, a busca do envolvimento de uma sociedade na gestão ou no 

funcionamento de outra evita soluções arbitrárias e é critério mais decisivo, na definição da 

abrangência da cláusula compromissória, do que a determinação de vontades implícitas. 

Fouchard era igualmente partidário do recurso a soluções originadas no direito societário 

para identificar as pessoas abrangidas pela convenção arbitral.230  

Cohen refere-se, por exemplo, à decisão, já analisada, da Corte de Apelação de 

Paris no caso Orri vs. Société des Lubrifiants Elf Acquitaine. Nela, destacou-se a 

existência de um grupo de sociedades e a ocorrência de fraude, destinada a ocultar o 

verdadeiro contratante. O autor lamentou que a Corte parisiense tivesse preferido 

fundamentar sua decisão no efeito obrigatório da cláusula arbitral para quem participa da 

operação a que ela se vincula, bem como na presunção de conhecimento dessa convenção 

por aquele a quem se pretendia opô-la. Por outro lado, o autor aplaudiu a motivação da 

Corte de Cassação sobre recurso contra a decisão da Corte de Apelação, fundamentada 

exclusivamente na ocorrência de fraude, a qual, para Cohen, seria suficiente para se chegar 

à mesma solução alcançada.   

Cohen propõe mudança no enfoque dado ao problema pela jurisprudência: a busca 

de vontades implícitas, bem como o recurso à noção de grupos, deveriam ceder lugar a 

critérios jurídicos mais decisivos, menos arbitrários e que se apóiem em figuras jurídicas 

precisas.  Segundo ele, o direito societário fornece todos esses critérios. Para esse autor, a 

                                                 
229 Em especial, COHEN, Daniel. Arbitrage et société. Paris: LGDJ, 1993.,p. 285-296; SANDROCK, Otto. 
Arbitration…  p.941-961, 1993. 
230 FOUCHARD, Philippe. Ou va l’arbitrage international? McGill Law Journal, 34, p. 435, 1989.  
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“extensão” da cláusula compromissória deve servir de mecanismo de proteção de terceiros, 

sancionando comportamento doloso ou fraudulento, só podendo intervir num sentido: 

obrigar a controladora ou sua controlada a participar de procedimento arbitral, como 

sanção pelo seu comportamento.231 

Não discordamos dos autores citados, no sentido em que a solução para a questão 

da abrangência da cláusula compromissória deve levar em conta a proteção de terceiros. 

Sem dúvida, a “extensão” da cláusula compromissória deve ocorrer quando se constate a 

ocorrência de fraude. Por outro lado, no âmbito dos grupos de sociedades, a cláusula 

compromissória acaba por abranger não-signatárias da convenção litigiosa simplesmente 

porque essas tiveram papel fundamental na operação que gerou o conflito ou em qualquer 

de suas fases, sendo legítimo que ela responda (ou possa demandar) em arbitragem, sem 

que isso tenha que ver, necessariamente, com a proteção de interesses de terceiros. Como 

dissemos, a não-signatária se tornou parte do contrato que ensejou conflito. Não falamos, 

portanto, em terceiros.  

Por outro lado, não concordamos que as soluções propostas pelos autores 

mencionados contribuiriam para maior segurança jurídica. Se de fato é incontestável que a 

busca de vontades pode nem sempre ser segura, por ser muito aberta e possibilitar 

interpretações arbitrárias, os outros critérios propostos não oferecem maior segurança.232 O 

recurso à aparência e ao envolvimento indevido de uma sociedade nos negócios da outra, 

apenas para citar exemplos, também está sujeito a uma apreciação subjetiva do juiz ou do 

árbitro, podendo, por isso mesmo, ser igualmente discricionário. Nesse sentido, indaga-se: 

em que circunstâncias o envolvimento de uma empresa nas atividades de sua coligada, 

controlada ou controladora merece sanção? Da mesma forma, em que condições a crença 

de terceiro na qualidade de parte de uma não-signatária é suficiente para que esta resulte 

abrangida pela cláusula compromissória? A nosso ver, ainda que o direito societário possa 

contribuir com instrumentos aptos a solucionar a questão apresentada nesta dissertação, o 

núcleo do problema reside em princípios da teoria geral dos contratos.233  

Caprasse sustenta que o mecanismo de “extensão” não pode servir de sanção a um 

comportamento. Para ele, esse tipo de intervenção deveria ser reservada aos tribunais 

                                                 
231 Somos partidários de opinião diversa: a nosso ver, os fundamentos que podem permitir a uma pessoa 
prevalecer-se de uma cláusula arbitral são os mesmos que aqueles usados para que ela lhe seja oposta. 
232 Concordamos, nesse ponto, com CAPRASSE, Olivier. Les sociétés et l’arbitrage. 2002.  p.  444.  
233 Nesse mesmo sentido, JARROSSON, Charles. Conventions d’arbitrage… p. 228. 1994 e a divisão, que 
pretende sistematizar o estudo dos casos não é nossa: foi sugerida por AGUILAR GRIEDER, Hilda. La 
extensión de la cláusula arbitral… 2001. p. 324. 
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ordinários, aos quais uma parte sempre terá recurso para proteger seus direitos e ver 

aplicada a desconsideração da personalidade jurídica.234 

Discordamos de Caprasse. O juízo arbitral deve ter legitimidade para sancionar o 

comportamento de uma parte. A nosso ver, porém, a busca do consentimento, embora 

possa dar lugar a arbitrariedades, é critério legítimo e o mais apropriado para determinar a 

abrangência da cláusula compromissória. O envolvimento indevido de uma sociedade nos 

negócios de outra integrante do mesmo grupo pode indicar uma vontade de se vincular às 

obrigações assumidas por ela. A nosso ver, uma solução [o recurso ao direito societário] 

não é contraditória com a outra [a interpretação de vontades] e, por isso mesmo, a decisão 

da Corte de Apelação de Paris no caso Orri vs. Société des Lubrifiants Elf-Acquitaine, 

criticada por Daniel Cohen, foi, para nós, adequada. 

Quanto ao Direito brasileiro, relativamente ao qual sua compatibilidade com a 

doutrina e a jurisprudência internacionais sobre a “extensão” da cláusula compromissória é 

questionada235, Eduardo Munhoz sustenta que a desconsideração da personalidade jurídica 

é solução conveniente e compatível com o nosso direito. Passamos, portanto, a discorrer 

sobre esse assunto. 

 

4.2.4 A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

 

De acordo com Eduardo Munhoz, o fundamento da “extensão” seria a própria Lei 

9.307/1996, que define a convenção de arbitragem como negócio jurídico processual, 

eficaz desde o momento de sua celebração, assim como o art. 50 do Código Civil, que, sob 

uma perspectiva objetiva, admite a imputação de relações jurídicas a terceiros, desde que 

se verifique desvio de finalidade da pessoa jurídica.236 Segundo o autor, esse artigo permite 

                                                 
234 CAPRASSE, Olivier. Les sociétés et l’arbitrage. 2002. p. 445: “En effet, nous ne parlons pas de la 
sanction au fond, nous parlons d’attraction devant une juridiction arbitrale pour sanctionner le 
comportamente de quelqu’un qui, par hypohtese, n’a pas accepté la juridiction arbitrale. La voie naturelle est 
alors d’assigner la société concernée devant le juge étatique compétent. C’est l’idée qui sous-tend une 
sentence CCI rendue en 1990, dans laquelle il a été décidé que ‘l’extension ne doit pas intervenir au titre de 
sanction du comportement d’un tiers. Une telle intervention doit être réservée aux tribunaux ordinaires 
devant lesquels une partie pourra toujours faire valoir l’argument tiré de la levée du voile social.’” 
Compartilha da mesma opinião HANOTIAU, Bernard. Groupes de sociétés. p. 120. 2007. 
235 WALD, Arnoldo. A arbitragem. p. 48. 2004: “Considerando que, como ensina Olivier Caprasse, ‘a 
extensão de um contrato, contendo uma cláusula de arbitragem, a uma pessoa que não foi formalmente parte 
é possível em razão da ausência de formalismo, as exigências prescritas pelo direito arbitral brasileiro acima 
mencionadas podem representar um obstáculo para a aplicação, em nosso país, dessa fórmula consagrada na 
maioria das legislações estrangeiras.” Discutiremos, na próxima seção, se essas exigências do direito 
brasileiro são mesmo incompatíveis com a prática internacional. 
236 MUNHOZ, Eduardo Sechi. Arbitragem e grupos de sociedades. 2008. p. 177. A opinião acompanha a de 
CAPRASSE, Olivier. Les sociétés et l’arbitrage. 2002.  p. 424: “C’est pourquoi on ne peut parler 
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a superação da ficção da personalidade jurídica autônoma e independente para alcançar 

pessoas que, por detrás dessa estrutura, são os atores da relação jurídica. Munhoz sustenta 

que a possibilidade de desconsiderar a forma em prestígio da realidade abre caminho para 

que os árbitros possam considerar como partes da convenção de arbitragem as integrantes 

do grupo que, visto as particularidades do caso, tenham participado ativamente de alguma 

(ou várias) etapas do contrato que continha a cláusula compromissória e que originou o 

conflito.237  

A hipótese cogitada por Eduardo Munhoz não se confundiria com a aplicação da 

teoria da desconsideração da personalidade jurídica da perspectiva subjetiva, ou seja, em 

caso de abuso de direito, fraude ou simulação238. Segundo ele, o art. 50 do Código Civil 

seria tomado como instrumento útil para atribuir realidade ao que ocorre nos grupos 

societários, superando-se o paradigma das sociedades autônomas e independentes que a lei 

societária adota.239 A desconsideração não seria aplicada apenas nas hipóteses de fraude ou 

de abuso do direito individual (embora essa seria sua função precípua), mas também no 

caso de desvio de função, independentemente de culpa.240  

A desconsideração da personalidade jurídica serviria à proteção dos interesses de 

terceiros, como propõe Cohen, citado no item precedente. Esse objetivo é acolhido pela 

jurisprudência brasileira, com destaque para as palavras do Ministro Eduardo Ribeiro241: 

“A personalidade jurídica, com a conseqüente separação de patrimônios, não haverá de 

visar a cobertura de procedimentos tendentes a prejudicar terceiros. A isso se opõem os 

princípios gerais de direito e os fins sociais a que a lei se destina.”  

No âmbito da arbitragem comercial internacional, a desconsideração da 

personalidade jurídica é referida por “lifting” ou “piercing the corporate veil”, “alter ego 

doctrine”, ou, ainda, “instrumentality doctrine”, claramente inspirada nas denominações 

                                                                                                                                                    
“d’extension” de la clause au sens strict. Il ne s’agit pas d’étendre la clause à des personnes qui n’y auraient 
pas été partie, mais seulement de déterminer quelles sont ces parties.”  
237 MUNHOZ, op. cit., p. 179. 
238 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Desconsideração...  p. 28 2004. Segundo a teoria subjetivista “[...] somente 
um comportamento doloso ou culposo justificaria a desconsideração da personalidade, sob pena de se 
colocarem em risco os pilares fundamentais do direito societário (princípio da separação entre a pessoa 
jurídica e seus membros e princípio da responsabilidade limitada).” Segundo o autor, essa corrente 
subjetivista confere “à teoria da desconsideração a marca da excepcionalidade, de tal modo que somente se 
justificaria sua aplicação se caracterizada a fraude ou o abuso do direito individual, sempre com a presença 
do elemento culpa.”     
239 MUNHOZ, Eduardo Sechi. Arbitragem e grupos de sociedades. 2008. p. 179. 
240 MUNHOZ, op. cit., p. 29. Na doutrina brasileira, são também adeptos da teoria objetivista 
COMPARATO, Fabio Konder. Os grupos societarios...  v. 15, n. 23, p. 91-107, 1976 e OLIVEIRA, José 
Lamartine Corrêa de. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979. p. 294-555.  
241 Recurso especial 211.619-SP, Rel. Ministro Eduardo Ribeiro, julgado em 16.02.2001, disponível em 
<www.stj.gov.br>, último acesso em 20.09.2008.  
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usadas pela jurisprudência americana, berço da teoria. Apesar de ser comumente referida 

na doutrina, há poucos precedentes em que a desconsideração foi efetivamente aplicada na 

definição da abrangência da cláusula compromissória.242  

 Alguns autores são contrários à aplicação da doutrina do “piercing the corporate 

veil” para a determinação da abrangência da convenção arbitral por entenderem que ela 

serve apenas para atribuir responsabilidades a sociedades pertencentes a um grupo 

econômico que tiveram, por exemplo, ingerência indevida nos negócios de outras243. De 

acordo com esses autores, a desconsideração da personalidade jurídica não pode servir para 

tornar competente um tribunal arbitral que, em princípio, não o seria, em especial porque 

sua competência emana, exclusivamente, da vontade das partes.244  

 De outro lado, conforme mencionamos nesta mesma seção, importantes autores 

defendem que, na definição da abrangência da cláusula compromissória, deve se recorrer a 

critérios como a aparência, a confusão ou a ingerência deliberada de uma sociedade nos 

negócios de suas controladas, que podem levar à desconsideração da personalidade 

jurídica, por serem critérios mais decisivos e menos arbitrários que a interpretação da 

vontade das partes.245 A nosso ver, essas soluções, e bem assim a desconsideração da 

personalidade jurídica, oferecem solução limitada ao problema.  

Daniel Cohen, por exemplo, sustenta que a “extensão” da cláusula compromissória 

só é admissível em função da aplicação de uma sanção (que resultaria na desconsideração 

da personalidade jurídica).246 O “mecanismo da extensão”, segundo ele, só pode ser usado 

para proteger interesses de terceiros em relação ao grupo societário. Por isso, ela [a 

                                                 
242 Destaca-se a Sentença CCI 8385/1995, publicada no Journal de Droit International, 1997, pp. 1066-1068, 
em que o árbitro único decidiu incluir uma sociedade não-signatária da cláusula compromissória no 
procedimento com base na doutrina do “lifiting the corporate veil”. Vale mencionar que na prática arbitral 
americana o recurso a essa teoria é mais freqüente. Ver, nesse sentido, caso Fisser vs. International Bank, de 
01.08.1960; Coastal States Trading. Inc, vs. Zenith Navigation S.A., de 18.08.1977; Flynt Distributing 
Company, Inc. vs. Harvey, de 12.06.1984, para citar apenas alguns exemplos.    
243 O seguinte julgado no STJ expõe de forma a clara a idéia de “atribuição de responsabilidades” a 
sociedades pertencentes a um mesmo grupo: “Grupo de Sociedades. Estrutura meramente formal. 
Administração sob unidade gerencial, laboral e patrimonial. Gestão fraudulenta. Desconsideração da 
personalidade jurídica da pessoa jurídica devedora. Extensão dos efeitos ao sócio majoritário e às demais 
sociedades do grupo. Possibilidade. (REsp 332.763-SP, Rela. Ministra Nancy Andrighi, v.u., j. 30.04.2002. 
DJ 24.06.2002, íntegra do acórdão disponível em <www.stj.gov.br>, último acesso em 12 set. 2008).   
244 SCHLÖSSER, Karin A. Arbitration.  p. 132. 1994. Disponível em: 
<http://www.kluwerarbitration.com/arbitration/DocumentFrameSet.aspx?ipn=8238>. Acesso em: 03 set. 
2008; POUDRET, Jean-François. Trois remarques au sujet de la théorie des groupes de sociétés. Bulletin de 
l’Association Suisse d’Arbitrage, p. 146, 1995. 
245 Nesse sentido, referimo-nos a Philippe Fouchard, Bruno Oppetit e Daniel Cohen, referidos na sub-seção 
4..2.3  
246 COHEN, Daniel. Arbitrage et société. Paris: LGDJ, 1993. p. 291: “C’est par la seule idée de sanction, au 
vrai sens du terme, que l’on peut étendre à des sociétés du groupe une convention d’arbitrage conclue par une 
autre. […] L’extension ne peut se concevoir que dans la nécessaire protection des tiers.”  
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extensão] só se opera em um sentido, isto é, no de obrigar uma (ou várias) subsidiárias, ou 

a controladora de um grupo, a responder em arbitragem.247 Segundo essa lógica, a 

“extensão” só pode ser admitida para incluir sociedades no pólo passivo de um 

procedimento arbitral. Esses critérios deixam de fora muitas situações passíveis de ocorrer 

na prática, como, aliás, vimos na seção anterior: uma não-signatária que participou 

ativamente de uma operação e que, em virtude de atos concludentes, em verdade se tornou 

parte do negócio, não teria direito a demandar em arbitragem? Para ela, não haveria outro 

recurso a não ser acionar no Judiciário? Isso levaria a uma desnecessária fragmentação do 

litígio, aumentando os custos e induzindo a decisões contraditórias sobre um mesmo 

problema.  

 Apesar das críticas que a interpretação da vontade das partes, como critério para 

definição da abrangência da cláusula compromissória, tem sofrido, é, a nosso ver, o mais 

adequado e único passível de resolver o problema de forma completa. Sendo a arbitragem 

jurisdição de origem voluntária, nada mais natural do que recorrer à interpretação da 

vontade das partes para definir quem está, ou não, vinculado à cláusula arbitral. Convém, 

portanto, e com o objetivo de concluirmos esta seção, discorrermos sobre o consentimento 

e o papel que ele desempenha no campo do direito obrigacional, para demonstrarmos que a 

análise da vontade das partes é, sim, critério seguro e adequado para determinar os sujeitos 

que podem ser abrangidos pela cláusula compromissória. 

 

4.3 A NATUREZA CONTRATUAL DA CLÁUSULA ARBITRAL 

 

A arbitragem é instituto de natureza jurídica híbrida248. Ela tem uma dimensão 

jurisdicional e outra contratual. O árbitro tem a incumbência de resolver conflitos e a 

origem dessa função jurisdicional249 é um contrato.250 O poder do árbitro de julgar litígios 

deriva, portanto, da vontade das partes.251  

                                                 
247 COHEN. op. cit., p. 293: “L’extension devant servir à protéger les tiers contractants d’une ou de 
plusieurs sociétes du groupe et à sanctionner un comportement fautif ou fraudleux de ce dernier, elle ne doit 
pouvoir intervenir que dans un sens: celui qui oblige une ou plusieurs sociétés filiales ou la société mere à 
venir à l’arbitrage.” 
248 FOUCHARD, Philippe. L’arbitrage… 1965. v.II, 10: “[…] l’arbitrage est à la fois conventionnelle et 
juridictionnelle.’’ 
249 MAGALHÃES, José Carlos de. Arbitragem internacional privada. 1986. p. 21: Em seu texto, o Professor 
Magalhães destaca o caráter jurisdicional da arbitragem, unanimemente reconhecido na doutrina e na 
jurisprudência. 
250 CARABIBER, Charles. L’arbitrage international de droit privé. Paris: R Pichon et R. Durand-Auzias, 
1960., p. 5, incluiu, em sua obra, uma definição de arbitragem, dada por Demóstenes na Grécia antiga, que 
merece ser transcrita porque continua precisa e atual, destacando os dois traços caracterizadores do instituto: 
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A natureza convencional da cláusula arbitral vem destacada no art. 4o da Lei de 

Arbitragem, que a conceitua como sendo 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.” 

Convenção é ajuste verbal ou escrito, entre duas ou mais pessoas. A cláusula 

compromissória é um contrato cujo objetivo é duplo: (i) renunciar ao direito de postular em 

juízo e (ii) obrigar-se a submeter as questões que porventura surjam entre as partes à 

arbitragem. Ela é de índole plurilateral, já que os direitos e obrigações nela contemplados 

estão voltados a um único objetivo comum, qual seja, solucionar controvérsia futura por 

arbitragem, com exclusão da justiça comum.252  

Como contrato que é, a cláusula compromissória só pode atingir as esferas jurídica 

dos participantes do consentimento, ou seja, as partes.253 A idéia de que terceiros sejam 

afetados pelos efeitos da convenção arbiral espanta porque representa um atentado ao seu 

fundamento, que é a vontade das partes. Por isso, ao determinar quem são as partes 

abrangidas por determinada cláusula arbitral, os árbitros (que têm a competência de 

determinar o alcance de sua própria jurisdição) devem se perguntar quem é, ou são, as 

partes submetidas a essa cláusula. Como os casos mencionados na seção anterior 

evidenciaram, isso, muitas vezes, se traduz em saber quem exprimiu a vontade de obrigar-

se pela convenção, pois pode ocorrer de a manifestação de vontade estar num documento 

                                                                                                                                                    
“Se as partes têm um conflito relativamente às suas obrigações privadas e desejam escolher um árbitro, é 
lícito que elas indiquem alguém de seu agrado. Mas a partir do momento em que escolheram um árbitro de 
mútuo e comum acordo, deverão cumprir fielmente sua decisão e dela não poderão recorrer perante um 
tribunal. A sentença será definitiva (soberana).” 
251 GAILLARD, Emmanuel; SAVAGE, John. Fouchard Gaillard Goldman on International Arbitration. 
1999.  
252 MARTINS, Pedro A. Batista. Apontamentos sobre a lei de arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 
p. 62.  
253 O princípio segundo o qual o contrato só produz efeitos entre as partes denomina-se “princípio da 
relatividade dos contratos”. Esse princípio não se aplica apenas em relação aos sujeitos, mas também quanto 
ao objeto do contrato. Ele pode sofrer alguma exceção, já que é possível que pessoas estranhas ao contrato 
acabem atingidas por seus efeitos. Nesse caso, há que se destacar que existem diferentes categorias de 
terceiros, como ensina Orlando Gomes: “1a os que são estranhos ao contrato, mas participantes do interesse, 
cuja posição jurídica é subordinada à da parte, como os subcontratantes e os mandatários; 2 a os que são 
interessados, mas têm posição independente e incompatível com os efeitos do contrato; 3a os que são 
normalmente indiferentes ao contrato, mas podm ser legitimados a reagir quando sofram particular prejuízo 
dos efeitos do mesmo contrato, como os credores.” A respeito do princípio da relatividade dos contratos, ver 
GOMES, Orlando. Contratos. 2008. p. 46-47; ROPPO, Enzo. O contrato. Tradução de Ana Coimbra e M. 
Januário C. Gomes. Coimbra: Almedina, 1988. p. 130-131; BAPTISTA, Luiz Olavo. Cessão de contrato... 
2008. p. 21; PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. 2006. Tese 
(Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Orientação do Prof. Antonio Junqueira de 
Azevedo . 
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diferente, ou ter-se externado por outra forma inequívoca, que não pela simples aposição 

de assinatura em um contrato.254  

Se, como dissemos, a cláusula compromissória é um contrato, a interpretação da 

vontade das partes se dá da mesma forma que em qualquer outro tipo de contrato. Por isso, 

cabe, agora, verificar os ensinamentos da doutrina relativamente ao consentimento, aos 

modos de manifestação da vontade e à sua interpretação, já que extrairemos nossas 

conclusões a partir deles. 

 

4.3.1 O Consentimento 

 

A formação do contrato, no direito atual, se baseia no consentimento: vigora o 

princípio do consensualismo, segundo o qual o acordo de vontades é suficiente à perfeição 

do contrato. O consentimento das partes é elemento essencial do contrato: não existe 

convenção sem acordo de vontades.255 Ele, o consentimento, se realiza pelo encontro de 

vontades dos contratantes, pressupondo, portanto, que cada uma das partes teve a vontade 

necessária e que essas vontades concorreram para formar uma convenção.256 

O vocábulo consentir pode ser entendido segundo duas acepções distintas257. Em 

seu sentido etimológico, exprime o acordo de duas ou mais vontades. Em sua acepção mais 

restrita, ele é sinônimo da declaração de vontade de cada parte do contrato. O 

consentimento necessário à formação da convenção deve ser dado reciprocamente por 

todas as partes.258  

A vontade, como ato interno que é, depende de manifestação ou declaração para 

produzir efeitos jurídicos. A declaração pode ser expressa ou tácita, direta ou indireta, 

como veremos a seguir. 

 

 

 

 

                                                 
254 Nesse sentido, DERAINS, Yves. L’extension de la clause... p. 242. 1994. sustenta: "[...] la volonté de ne 
pas signer un contrat n’équivaut pas nécessairement à celle de ne pas y être partie. Ce sont là deux notions 
différentes, une société pouvant ne pas souhaiter, pour de multiples raisons, non frauduleuses, apparaître 
comme partie."  
255 MARTY, Gabriel; RAYNAUD, Pierre. Droit Civil: les obligations. Paris: Sirey, 1962. t. II, v. 1, p. 74. 
256 Ibid., p. 74. 
257 GOMES, Orlando. Contratos. 2008.  p. 56.  
258 PLANIOL, Marcel; RIPERT, Georges Traité pratique de Droit Civil français. Paris: Librairie Generale 
de Droit & Jurisprudence, 1930. t. IV, p. 116.  
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4.3.2  A Manifestação do Consentimento: Tácita e Expressa, Direta e Indireta 

 

A declaração é a exteriorização, pelas partes, de sua vontade. Classicamente, ela se 

distingue em expressa e tácita. Ela é expressa quando se exprime por palavras orais ou 

escritas, gestos ou sinais destinados a exteriorizá-la. Portanto, é manifestação expressa a 

que se revela através do propósito deliberado, daquele que emite a vontade, de externar seu 

pensamento num sentido específico.259  

O consentimento é tácito quando provém de atos260, do agente, incompatíveis com 

decisão diversa. Bevilacqua ensina que o consentimento é tácito quando induzido 

claramente de atos que não seriam praticados se não houvesse vontade de aceitar o 

contrato.261 Como se vê, esse modo de consentir encontra seu fundamento no princípio da 

contradição: mais do que as normas jurídicas, é a lógica que lhe confere eficácia, posto que 

incompatíveis os fatos e uma vontade diversa daquela que deles resulta. Assim, é tácita a 

manifestação que se infere de atos ou fatos que não permitem outra interpretação.262 O 

Professor Sílvio Rodrigues, em sua obra, traz interessante julgado que esclarece o conceito 

de manifestação tácita: “[...] o consentimento pode resultar de ato ou fato inequívoco, que 

faz presumir a anuência do vendedor, como seja o início da execução do contrato pela 

remessa da mercadoria.”263 

Há quem distinga, também, a manifestação direta e a manifestação indireta da 

vontade.264 A manifestação direta é a que tem por fim dar conhecimento da declaração ao 

interessado, podendo realizar-se, como a manifestação expressa, oralmente ou por escrito, 

através de gestos ou de sinais.  

 Já a manifestação indireta é aquela que resulta de atos que, não visando 

especificamente a dar conhecimento da declaração, permite, mesmo assim, que se conheça 

a vontade daquele que os pratica. A oferta de revenda feita a terceiro pelo beneficiário de 

promessa de venda é exemplo ilustrativo de manifestação indireta de vontade que Planiol e 

Ripert trazem em sua obra.265 O Professor Orlando Gomes ensina que a declaração indireta 

                                                 
259 RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 1973. v. 3, p. 66. 
260 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. v. I, 
p. 308-309: o autor diz que a manifestação da vontade é verificada por uma atitude, não havendo, entretanto, 
expressão declaratória. 
261 BEVILÁCQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1958. p. 191.  
262 BESSONE, Darcy. Do contrato.:1997. p. 116.  
263 RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil. 1973.  v. 3, p. 67. 
264 PLANIOL, Marcel; RIPERT, Georges Traité pratique... p. 128-129. 
265 Ibid.,  p. 128. 
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se consubstancia nos facta concludentia: é a partir da vontade concludente que se infere o 

comportamento.266 A declaração indireta resulta tanto de ação do indivíduo como de outra 

declaração. A partir desta, se deduz, algumas vezes, que o declarante não quis apenas o que 

declarou de modo explícito, pois, por dedução lógica, verifica-se que sua vontade é maior 

do que a declarada.267 

Há quase um século, Clóvis Bevilácqua já ensinava que, qualquer que seja o modo 

pelo qual as partes manifestam sua vontade, deve ela ser inequívoca, já que o 

consentimento não pode ser presumido.268 Não obstante, como vemos pela exposição 

acima, dos atos concludentes de uma parte pode deduzir-se vontade inequívoca. 

 É normal que, quando da celebração do contrato, as partes não consigam prever 

todos os pormenores de sua execução. Nesta fase, elas podem ser surpreendidas por 

lacunas, pontos não previstos ou regulados de forma incompleta. Pode surgir, nesse 

momento, a necessidade de se interpretar a vontade comum das partes.  

 

4.3.3 A Interpretação do Consentimento 

 

A interpretação opera ato de vontade expresso num negócio jurídico concreto. 

Trata-se de uma operação lógica, cujo objetivo primordial é a determinação do significado 

de uma vontade manifestada. No contrato, importa verificar qual a intenção comum das 

partes, sendo que esta pode ser buscada mesmo fora do contrato, em especial, nos atos de 

execução deste, em outras convenções assinadas pelas mesmas partes ou em qualquer 

outro ato que tenha manifestado a vontade.269  

O consentimento opera a fusão das vontades individuais de cada parte, criando, 

assim, uma nova, que é a vontade comum. A interpretação contratual, portanto, consiste 

em investigar e determinar a vontade comum, real, das partes.270  

O contrato é ato de autonomia das partes. Se elas podem formá-lo, modificá-lo ou 

resolvê-lo, podem, igualmente, declarar o significado de suas disposições.271 Nesse 

sentido, ganha relevo a análise das circunstâncias do caso, como elementos de fato que 

participam da formação do contrato. Segundo Danz, essas circunstâncias podem modificar 

                                                 
266 GOMES, Orlando. Contratos. 2008. p. 61. 
267 Ibid., p. 61. 
268 BEVILÁCQUA, Clóvis. Código Civil... 1958. p. 191. 
269PLANIOL, Marcel; RIPERT, Georges Traité pratique... 1930. p. 513. 
270 BESSONE, Darcy. Do contrato. 1997. p. 172. 
271 PLANIOL, op. cit., p. 514. 
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o sentido normal das palavras.272 Os pormenores do caso podem assumir importância 

decisiva na interpretação da vontade dos contratantes.  Nesse sentido, a conduta das partes, 

posterior ao contrato e durante a sua execução, é reconhecida universalmente273 como 

forma autêntica de interpretação da vontade das partes.274  

 Feitas essas considerações relativamente ao consentimento, à expressão do 

consentimento e à interpretação da vontade das partes, podemos discorrer sobre as nossas 

conclusões.  

 

4.4 CONCLUSÕES 

 

Vimos que não há contrato sem consentimento, o que significa dizer que inexiste 

arbitragem sem consentimento, qualquer que seja o meio pelo qual ele se expresse.  

Se não há grande dificuldade em confirmar a existência do consentimento quando 

se trata de um contrato assinado275 por todas as partes elencadas em seu preâmbulo, a falta 

de assinatura pode dificultar a busca da vontade. 

Além disso, se não existe grande dificuldade em se interpretar o consentimento de 

uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica isolada, a questão se complica em se tratando 

de grupos de sociedades, justamente o problema proposto neste estudo.  

Como vimos, a formação da vontade nos grupos de sociedades é peculiar.  

Se na sociedade isolada a vontade da pessoa jurídica se expressa por meio de seus 

órgãos, no grupo de sociedades, estes podem expressar não a vontade da sociedade 

                                                 
272 DANZ, Erich. A interpretação dos negócios jurídicos. Tradução: Miranda. São Paulo: Saraiva, 1941.  p. 
152. 
273 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Interpretação do contrato pelo exame da vontade contratual. O 
comportamento das partes posterior à celebração. Interpretação e efeitos do contrato conforme o princípio da 
boa-fé objetiva. Impossibilidade de venire contra factum proprium e de utilização de dois pesos e duas 
medidas (tu quoque). Efeitos do contrato e sinalagma. A assunção pelos contratantes de riscos específicos e a 
impossibilidade de fugir do "programa contratual" estabelecido. Revista Forense, v. 351. Pareceres, p. 278-
279: o autor indica que, na Itália, o art. 1362, alínea 2, do Código Civil determinada que a intenção das partes 
deve ser procurada no comportamento dos contraentes mesmo depois da conclusão do contrato. Também o 
código civil espanhol, em seu art. 1282, estipula que, para interpretar a vontade dos contratantes, deve se 
levar em conta sua conduta, tanto quando da conclusão do contrato como posterior a ela. Os códigos civis 
chileno, uruguaio, paraguaio e argentino contêm disposições semelhantes. 
274 Danz oferece exemplo elucidativo da interpretação do que vem a ser a interpretação da vontade comum 
operada pelas próprias partes: “O juiz deduz, com efeito, que o oferecimento e aceitação da coisa entregada 
querem dizer, traduzidos esses fatos em palavras e relacionados com o contrato de compra e venda 
precedente, que a coisa oferecida foi a mesma, apesar de o contrato a não determinar com absoluta precisão. 
Estamos perante uma interpretação autêntica do contrato feita pelas pessoas autorizadas a fazê-la, isto é, 
pelos contratantes.” (DANZ, op. cit.,  p. 94). 
275 DERAINS, Yves. L’extension de la clause... p. 242. 1994.: o autor ressalta que o fato de não se assinar um 
contrato não significa a vontade de não se tornar parte dele.  
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isoladamente considerada, mas sim a do detentor do controle efetivo.276 Ao buscar a 

vontade das partes com o objetivo de determinar a abrangência da cláusula compromissória 

assinada por uma (ou mais) integrante(s) de um grupo econômico, o árbitro deve levar em 

consideração essa peculiaridade. Nesse contexto, parece claro que ele possa, em função das 

circunstâncias do caso concreto e, em especial, do comportamento das partes antes, durante 

e após a execução do contrato litigioso, inferir a vontade de sociedades ligadas à signatária 

do acordo litigioso de dele se tornar parte.  

A identificação do consentimento em atitudes das partes, ou em circunstâncias 

peculiares do caso, é perfeitamente possível. Ela não contraria os princípios basilares do 

instituto da arbitragem. Aliás, em parecer recentemente publicado, o Professor Carmona 

destaca que o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o consentimento das partes de 

resolver seus litígios pela via arbitral a partir de atos praticados pelas partes. 277  

Como vimos, muito se tem escrito a respeito da “ampliação do alcance subjetivo da 

cláusula compromissória”, como se esse fosse um problema novo, que afrontasse as bases 

da arbitragem. O estudo mais detido de célebres decisões, emanadas de árbitros ou de 

juízes, serviu para revelar que, em verdade, não se trata da ampliar a convenção arbitral 

(essa hipótese é discutível, posto que a arbitragem é instituto de natureza voluntária) mas 

sim de identificar, a partir das circunstâncias do caso concreto e do comportamento das 

partes, a vontade, não revelada através da assinatura de um contrato, de se tornar parte da 

cláusula compromissória. 

Os grupos de sociedades são terreno particularmente fértil para o surgimento dessa 

questão em virtude da “distorção” que sua existência causa na noção de sociedade em sua 

concepção clássica. Não estranha que a discussão acerca da abrangência da cláusula 

compromissória apareça com tanta freqüência nesse âmbito. Sociedades integrantes de um 

agrupamento, não-signatárias da convenção litigiosa, se vêem afetadas pelos efeitos da 

cláusula compromissória não porque estes se aplicaram a terceiros (o que resultaria, na 

verdade, em extrapolação da competência dos árbitros), mas porque o órgão julgador 

                                                 
276 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle... 2008. p. 357: o 
autor chama a atenção para o fato de que, nos grupos de sociedades, em especial aqueles mais centralizados, 
o interesse de cada sociedade é sacrificado em benefício dos interesses globais do grupo, ou seja, dos 
detentores do controle, não da sociedade isoladamente considerada, mas do grupo em si.  
277 CARMONA, Carlos Alberto. Contrato de Joint Venture. Contratos-satélites que absorvem as previsões 
constantes do contrato-base. Revogação tácita e revogação expressa da cláusula compromissória. Propositura 
de demanda perante o Poder Judiciário brasileiro. Revogação parcial de cláusula compromissória. 
Manifestação de vontade no sentido de restringir os limites da cláusula compromissória. Autonomia da 
vontade das partes. Impossibilidade de homologar sentença arbitral estrangeira. Revista de Arbitragem e 
Mediação, São Paulo, n. 19, p. 165, 2008.  
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identificou a vontade das partes de que essas não-signatárias se tornassem partes da 

cláusula compromissória. 

Apesar das muitas críticas que a jurisprudência da “teoria da unidade econômica” 

dos grupos de sociedades sofreu, o estudo mais detido das decisões revelou que, em regra, 

soube-se respeitar a natureza contratual da arbitragem, ao mesmo tempo em que se 

conseguiu refletir, com propriedade, as “distorções” geradas pelos agrupamentos de 

sociedades. A análise detalhada das circunstâncias do caso, que revelou o envolvimento 

direto das não-signatárias na operação litigiosa, demonstrou a sensatez dos órgãos 

julgadores e seu respeito a princípios da arbitragem e do direito societário. Contrariamente 

ao que se disse, a interpretação da vontade das partes não evidenciou arbitrariedades. A 

nosso ver, portanto, as decisões reiteradamente referidas na doutrina comercial 

internacional merecem aplauso. 

 A invocação de teorias diversas, inclusive a referência à lex mercatoria e aos usos e 

costumes do comércio internacional, são apenas acessórias, estando a definição da 

abrangência da cláusula compromissória calcada, como não poderia deixar de ser, no 

consentimento. 

Feitas essas considerações, cabe verificar se os requisitos de forma da cláusula 

compromissória no Direito brasileiro podem ser um obstáculo para a determinação da 

abrangência da cláusula compromissória com base na vontade das partes, expressa de outro 

modo que não pela assinatura da convenção litigiosa. É o que faremos na próxima seção. 
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5 A EXIGÊNCIA DE QUE A CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA SEJA     

   FEITA POR ESCRITO: OBSTÁCULO? 

 
 

Cette démarche montre bien que la question n’est pas de pure 
forme. [...] Seule se pose alors la question de l’efficacité de 
l’institution de fond qui en permet l’extension à une personne non 
matériellement signataire. S’il y a exigence de forme, elle est 
déplacée vers cette institution. 

Ibrahim FADLALLAH 
 

 

Nas duas seções precedentes, vimos que, no direito da arbitragem internacional, a 

“fórmula” para determinar a abrangência da cláusula compromissória no âmbito dos 

grupos societários, especificamente no que se refere a não-signatárias, parece já pacificada. 

Pudemos constatar que árbitros e juízes, na esfera internacional, estão propensos a aceitar 

que a convenção arbitral abranja sociedades que não a assinaram, se for possível 

identificar, no comportamento das partes no decorrer das negociações, execução ou, até 

mesmo, resilição do contrato que originou o litígio, a vontade de se tornar parte dele. A 

análise de casos célebres da jurisprudência internacional revelou que, em verdade, não se 

trata de trazer terceiros à arbitragem, mas sim de identificar pessoas que demonstraram, 

por outros meios que não através da aposição de sua assinatura, a vontade de se tornar 

parte do contrato que ensejou o procedimento arbitral e, em conseqüência, da cláusula 

arbitral nele incluída.  

A experiência brasileira sendo escassa, ainda é difícil saber se os nossos tribunais 

adotarão, para solucionar problemas análogos aos que analisamos neste trabalho, fórmulas 

conciliáveis com aquelas usadas na jurisprudência internacional e estrangeira previamente 

estudada. Renomados autores brasileiros, como, por exemplo o Professor Wald, põem em 

dúvida a compatibilidade das soluções encontradas na prática da arbitragem comercial 

internacional com o nosso direito. Segundo esse autor, a vinculação a uma cláusula 

compromissória de uma parte que não assinou o contrato que a contém pode encontrar 
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obstáculos decorrentes das disposições da Lei de Arbitragem.278 Ele destaca o art. 4o dessa 

lei, que determina que a convenção arbitral seja estipulada por escrito.279 O inciso II do art. 

37 desse mesmo diploma legal estabelece, como requisito formal para admissibilidade de 

ação homologatória de sentença arbitral estrangeira, a apresentação do “[...] original da 

convenção de arbitragem ou cópia devidamente certificada, acompanhada de tradução 

oficial.”  

A Convenção de Nova Iorque, ratificada no Brasil pelo Decreto Legislativo no 52, 

de 2002, determina que os Estados-partes devem reconhecer o acordo escrito “[...] pelo 

qual as partes se comprometem a submeter à arbitragem todas as divergências que tenham 

surgido ou que possam vir a surgir entre si [...]” Em seguida, esclarece-se o que se entende 

por acordo escrito, que é “uma cláusula arbitral inserida em contrato ou acordo de 

arbitragem, firmado pelas partes ou contido em troca de cartas ou telegramas.”   

Diante desse contexto, Wald sustenta que as exigências de forma escrita da cláusula 

compromissória, no direito brasileiro, podem representar um limite para que não-

signatários sejam abrangidos pela convenção, em especial considerando-se a garantia 

constitucional de que não se pode negar às partes acesso ao judiciário280, salvo se elas 

tiverem concordado expressamente em resolver seus conflitos por arbitragem.281  

Não concordamos que esse requisito de forma represente obstáculo no direito 

brasileiro. Para sustentarmos nossa posição, discorreremos sobre a forma das convenções 

em geral e a função que ela cumpre. Nossa análise passará, depois, à exigência de forma 

escrita da cláusula compromissória, recorrente nas legislações estatais e em tratados e 

outros instrumentos de alcance internacional, que se espelharam na Convenção de Nova 

                                                 
278 WALD, Arnoldo. A arbitragem... p. 48. 2004. 
279 Art. 4º. 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. § 2º Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá 
eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua 
instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto 
especialmente para essa cláusula. 
280 CF, Art. 5o, inc. XXXV: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 
281 KAPLAN, Neil. Is the need for writing as expressed in the New York Convention and the Model Law out 
of step with commercial practice? Arbitration International, v. 12, no. 1, p.28, 1996. O autor levanta 
questão interessante: ele reconhece que permitir acordos [arbitrais] orais poderia gerar uma certa dose de 
insegurança e conflitos. Para ele não faz sentido, porém, que uma parte cumpra, sem restrições, um contrato 
que contém cláusula compromissória, e depois, quando surgido o conflito, se lhe permita questionar o recurso 
à arbitragem, sob a alegação de não ter consentido expressamente com essa forma de resolução de conflitos: 
“But what I have difficulty in seeing is why if one party is sent a contract which includes an arbitration clause 
and that party acts on that contract and thus adopts it without any qualification, that party should be allowed 
to wash his hands of the arbitration clause but at the same time maintain an action for the price of the goods 
delivered or conversely sue for breach.” 
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Iorque. Verificaremos, assim, que o que se entende por “escrito”, com a evolução dos 

meios de comunicação e o desenvolvimento da arbitragem comercial internacional, mudou. 

Feitas essas considerações, passaremos à análise da questão no direito brasileiro, para, 

então, podermos extrair nossas conclusões.  

 

5.1 A FORMA  

 

 Forma do negócio jurídico (a cláusula compromissória é um) é o meio através do 

qual o agente expressa sua vontade.282 A proposta e a aceitação de um contrato (que é 

negócio jurídico) podem, em princípio, ser expressas de qualquer modo: com palavras 

escritas, faladas e até mediante comportamento concludente que prescinda de palavras. 

Exige-se apenas que o modo de expressão, escolhido pelo declarante, manifeste ao 

destinatário, de forma adequada e inteligível, a vontade de concluir o contrato e o conteúdo 

que a este se pretende dar.283 Não há contrato sem forma, podendo ela ser prescrita em lei 

ou livre.284 

 A liberdade de forma dos contratos caracteriza o direito moderno em relação aos 

direitos menos evoluídos.285 No direito romano, por exemplo, prevalecia o formalismo286: 

nenhuma declaração de vontade produzia efeitos jurídicos se não fosse expressa por uma 

forma particular, segundo formalidades específicas (como, por exemplo, a presença de 

testemunhas, emprego de determinadas palavras e não de outras, cumprimento de gestos 

rituais, etc.). A fonte dos efeitos jurídicos encontrava-se mais na forma do que na vontade. 

Com o triunfo da ideologia do jusnaturalismo, e com a conseqüente exaltação da vontade e 

de seu poder criador, a ela passaram a se prender conseqüências legais vinculativas dos 

contratos. Restringir os efeitos do querer a formas estanques e pré-determinadas 

representava uma restrição da liberdade que deixou de fazer sentido com a modernização 

da sociedade e o incremento do comércio internacional. A liberdade do querer exigia 

liberdade de formas, que vem a se afirmar com o código napoleônico, desenvolvendo-se 

                                                 
282 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1986. p. 145. BEVILACQUA, Clovis. Direito das Obrigações. Bahia: Livraria Magalhães, 1896. p. 
206 traz a seguinte definição: “Forma dos contractos é o aspecto pelo qual se objectiva a manifestação das 
vontades dos contractantes, ou, melhor, é o revestimento por meio do qual apparecem elles no mundo 
jurídico.” 
283 ROPPO, Enzo. O contrato. 1988. p. 96. 
284 AZEVEDO, op cit., p.145. 
285 ROPPO, op. cit.,  p. 96; GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco. La nueva forma del acuerdo arbitral: aun 
otra victoria del consensualismo. Revista Brasileira de Arbitragem, São Paulo, n. 12, p. 75-77, out./dez. 
2006.  
286 BESSONE, Darcy. Do contrato. 1997. p. 108. 
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até os nossos dias: formou-se um sistema no qual é regra que os contratos possam ser 

concluídos sem formalidade alguma.287  

 Essa regra, evidentemente, sofre exceções. Para a conclusão de determinados tipos 

de contratos, a lei exige forma determinada. São os denominados contratos formais, 

relativamente aos quais a declaração de vontade que lhe dá vida deve obedecer a certas 

modalidades expressivas, acompanhadas, por vezes, de ritual pré-determinado.  

Para certas classes de contratos, a forma é de sua essência (ad substantiam). Nesses 

casos, a inobservância da forma invalida o negócio, impedindo-lhe de produzir os efeitos 

pretendidos. Assim, por exemplo, é nulo o contrato de compra e venda de bem imóvel de 

valor superior a certa quantia se não for celebrado por escritura pública.288 Há hipóteses, 

por outro lado, bem diferentes, em que a forma é exigida apenas como meio de prova (ad 

probationem tantum). A diferença é relevante, já que nesta última hipótese, a 

inobservância da forma não coíbe a válida formação do contrato e sua regular produção de 

efeitos, podendo, apenas, tornar mais difícil a efetiva atuação dos direitos contratuais289. 

Essa inobservância, porém, não contamina a validade do contrato nem impede que os 

direitos nele consubstanciados se façam valer.290 O direito, na atualidade, preocupa-se com 

o maior aproveitamento possível da substância do ato, reconhecendo, salvo casos especiais, 

a validade da manifestação de vontade sempre que, qualquer que seja a forma, ela se 

realize de modo inteligível.291  

Considerando-se que, no direito atual, prevalece a liberdade de contratar, por que, 

para determinadas classes de contratos, remanecem exigências formais? Cabe, agora, 

verificar, sucintamente, as funções que a forma cumpre. 

 Quais são as funções das formas contratuais? Que objetivos pretende a lei cumprir 

ao prescrever que determinados contratos devem fazer-se por escrito ou por escritura 

pública? Roppo lembra que, nos direitos antigos, as prescrições de forma tinham 

                                                 
287 ROPPO, Enzo. O contrato. 1988.  p. 97. 
288 GOMES, Orlando. Contratos. 2008. p. 62-63. 
289 BEVILACQUA, Clovis. Direito das Obrigações. 1896. p. 207-208: “Casos ha, porém, em que o 
contracto subsiste completo, em condições de produzir os seus effeitos, e, apenas para sua prova, quando sua 
existência for contestada, a lei exige que elle se submetta a uma certa forma. Então a forma externa não 
apresenta aquelle caracter de obrigatoriedade irrecusavel, de transubstanciação notado na hypothese 
precedente.  
A consequencia pratica resultante da distincção que acaba de ser feita, é que será nullo o contracto feito sem 
as solemnidades prescriptas, si estas forem exigidas para a formação do acto, para a sua existencia; si, porém, 
forem ellas demandadas simplesmente para a prova do acto, este subsistirá valido e producente de effeitos, 
emquanto não aparecer contestação, e podendo mesmo a confissão judicial do devedor, substituir a forma 
probante exigida.” 
290 ROPPO, Enzo. O contrato. 1988.  p. 97. 
291 BESSONE, Darcy. Do contrato. 1997. p. 109. 
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conotações simbólicas, de tipo mágico e religioso: refletiam estado de evolução jurídica 

em que as normas da lei não se distinguiam nitidamente dos preceitos divinos e das praxes 

rituais.292 Elas constituíam o meio mais elementar para distinguir os vínculos jurídicos 

daqueles a que não devia reconhecer-se valor vinculante no plano geral. Com o progresso 

jurídico, essas explicações se tornaram ultrapassadas, já que a tendência é que se anule a 

influência da religião e dos mitos no direito.  

 Atualmente, as normas contratuais relativas à forma atendem a exigências de 

interesse público. Assim, conforme exemplos citados por Roppo, a imposição de forma 

escrita para determinados contratos pode configurar medida de política fiscal, já que essa 

forma, em abstrato, garante percepção mais segura dos tributos a serem pagos sobre a 

transferência de riquezas, operadas através desses contratos.293  

 O formalismo nos contratos não nega a necessária proteção de interesses das partes. 

Aliás, com ele busca-se garantir-lhes condições de refletir e ponderar sobre iniciativas 

econômicas que, em função da importância dos valores envolvidos ou pela natureza 

especial da operação (contratos de sociedade, por exemplo) são suscetíveis de ter graves 

conseqüências sobre os patrimônios dos sujeitos envolvidos. Formalizar o contrato num 

documento escrito, por exemplo, serve para tornar certa e não controvertida a sua 

conclusão e o teor das cláusulas que formam o seu conteúdo. É claro que essa certeza 

serve, essencialmente, ao interesse das partes, já que contribui para esclarecer, desde o 

início, suas posições recíprocas, prevenindo dúvidas e controvérsias sobre dados de fato. 

Orlando Gomes lembra, também, que, ainda que não seja exigida para a maioria dos 

contratos, a forma escrita é a preferida. Isso se deve à sua superioridade em relação à forma 

oral no que tange à prova do contrato.294   

Feitas as considerações acima, de caráter geral, cabe verificarmos o porquê de 

tratados internacionais, como a Convenção de Nova Iorque, e de legislações nacionais, 

sendo a brasileira apenas um exemplo entre muitos, exigirem que a convenção arbitral seja 

feita por escrito. Discorreremos, também, a respeito do alcance dessa exigência, da forma 

como ela tem sido tratada pela jurisprudência nacional para, assim, podermos concluir se 

esse requisito é, ou não, um obstáculo relativamente ao problema proposto neste trabalho, 

isto é, o de que não-signatárias sejam abrangidas pela cláusula compromissória.  

 

                                                 
292ROPPO, op. cit., p. 99. 
293ROPPO, Enzo. O contrato. 1988.  p. 100. 
294 GOMES, Orlando. Contratos. 2008. p. 62. 
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5.2 A FORMA ESCRITA DA CONVENÇÃO ARBITRAL: CONVENÇÃO DE NOVA  

        IORQUE E LEI  MODELO UNCITRAL 

 

O formalismo relativo à cláusula arbitral, se considerarmos que grande parte dos 

contratos do comércio internacional pode ser celebrada (e executada) oralmente, parece 

contraditório. Fouchard destaca, por outro lado, que no âmbito comercial, a preocupação 

com a proteção do livre consentimento dos contratantes cede lugar à garantia de segurança 

das relações contratuais.295 Ainda assim, cabe a indagação: por que tantas legislações e 

tratados internacionais exigem que a convenção arbitral seja celebrada por escrito?  

A exigência de forma escrita da convenção arbitral, presente não só na legislação 

nacional, mas em muitas outras de diversos países, tem sua origem nas disposições do art. 

II da Convenção de Nova Iorque296. Dois pontos podem ser destacados da análise dos 

trabalhos preparatórios desse tratado297. De um lado, que o objetivo da forma escrita, 

conforme prevista no Artigo II (2) da Convenção, é o mesmo nas legislações nacionais a 

respeito do tema, ou seja, certificar-se da existência do consentimento das partes de 

subtrair seus conflitos da apreciação do judiciário, levando-os a um tribunal arbitral. Esse 

ponto, aliás, era tão evidente que gerou pouca discussão entre os redatores da Convenção. 

Já o outro, da definição de “documento escrito”, esse sim, foi alvo de intenso debate. Van 

den Berg destaca que, com a inclusão dessa definição, os redatores pretendiam remediar as 

divergências entre as várias legislações nacionais sobre a forma da cláusula 

compromissória.298 O fato de se ter inserido uma definição na Convenção deixa claro que a 

intenção dos redatores era substituir as disposições contraditórias das legislações nacionais 

sobre a matéria. Pretendia-se, portanto, harmonizar as regras atinentes à validade formal da 

                                                 
295 FOUCHARD, Philippe. L’arbitrage… 1965. v.II. p. 78.  
296 A redação do artigo é a seguinte: “1. Cada Estado signatário deverá reconhecer o acordo escrito pelo qual 
as partes se comprometem a submeter à arbitragem todas as divergências que tenham surgido ou que possam 
vir a surgir entre si no que diz respeito a um relacionamento jurídico definido, seja ele contratual ou não, com 
relação a uma matéria passível de solução mediante arbitragem. 2. Entender-se-á por "acordo escrito" uma 
cláusula arbitral inserida em contrato ou acordo de arbitragem, firmado pelas partes ou contido em troca de 
cartas ou telegramas.” Vale lembrar que nenhum dos dois tratados internacionais sobre arbitragem anteriores 
à Convenção de Nova Iorque, o Protocolo de Genebra, de 1923 (relativo à cláusula de arbitragem) e a 
Convenção de Genebra, de 1927 (sobre a execução de sentenças arbitrais estrangeiras), de 1927, continham 
disposições a respeito da forma da convenção arbitral. Como salientou VAN DEN BERG, Albert Jan. The 
New York Arbitration Convention of 1958: towards a uniform judicial interpretation. Deventer: Kluwer 
Law and Taxation, 1981. p. 178, diante da ausência, nesses antigos tratados internacionais, de disposições a 
respeito da forma da convenção arbitral, a questão sobre se a cláusula arbitral devia cumprir requisitos 
relativos à forma tinha de ser resolvida em conformidade com alguma lei nacional específica, que era, via-de-
regra, aquela do local onde a cláusula compromissória tinha sido celebrada. Esse “vácuo” gerou incertezas no 
âmbito de aplicação dos “tratados de Genebra”, que a Convenção de Nova Iorque buscou sanar.    
297 UN DOC E/CONF26/SR.22 
298 VAN DEN BERG, Albert Jan. The New York… 1981. p. 172-173. 
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convenção arbitral299, o que não era tarefa simples, tendo em vista a diversidade de 

nacionalidades e culturas jurídicas dos redatores da convenção.   

A lei modelo de arbitragem comercial internacional da UNCITRAL, adotada pela 

Comissão em 21 de junho de 1985, foi também um esforço de harmonização de leis. O 

principal intuito foi fomentar a arbitragem através de seu reconhecimento como instituto 

seguro, que teria tratamento harmônico em qualquer lugar no mundo. A UNCITRAL, com 

os anos, tem alcançado êxito em sua missão: muitos países adotaram a Lei Modelo, senão 

integralmente, pelo menos como base. Quanto à forma da convenção arbitral, a Lei Modelo 

se baseou na Convenção de Nova Iorque.300  

Atenta, porém, ao desenvolvimento do comércio mundial, a UNCITRAL 

reconheceu que os requisitos de forma da convenção arbitral eram incongruentes com as 

práticas comerciais internacionais.301 A análise de relatórios do grupo de trabalho de 

arbitragem da UNCITRAL traz à tona os problemas que os requisitos de forma da 

convenção arbitral acarretam, com destaque para a definição de “documento escrito”, que 

não seria condizente com a prática comercial internacional, prejudicando a certeza e a 

segurança de acordos assumidos nesse âmbito.302 O relatório da 32a sessão do Grupo de 

Trabalho elencou diversas situações fáticas que exemplificam alguns dos problemas 

concretos sofridos pelos operadores. Ele cita, especificamente, o assunto de que nos 

ocupamos nesta dissertação, qual seja, o da abrangência da cláusula compromissória nos 
                                                 
299 VAN DEN BERG, Albert Jan. The New York… 1981. p. 173. Merece destaque, também, a transcrição 
de parte das discussões havidas à época entre os delegados de cada país que estavam encarregados de redigir 
o texto da Convenção, no artigo de KAPLAN, Neil. Is the need for writing… p. 31-32. 1996. A controvérsia 
a respeito da definição de “acordo escrito”, a ser incluída na Convenção, foi clara. A redação final foi a que 
conseguiu melhor satisfazê-los, ainda que ela não tenha sido perfeita.  
300 O redação do art. 7 da Lei Modelo, antes de sua alteração, era: “(1) ‘arbitration agreement’ is an 
agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise 
between them in respect of a defined legal relationship whether contractual or not. An arbitration agreement 
may be in the form of an arbitration clause in a contract or in the form of a separate agreement. (2) the 
arbitration agreement shall be in writing. An agreement is in writing if it is contained in a document signed 
by the parties or in an exchange of letters; telex, telegrams or other means of telecommunications which 
provide a record of the agreement, or in an exchange of statements of claim and defence in which the 
existence of an agreement is alleged by one party and not denied by another. The reference in a contract to a 
document containing an arbitration clause constitutes an arbitration agreement provided that the contract is in 
writing and the reference is such as to make that clause part of the contract.” 
301 VAN DEN BERG, op. cit., p. 229: já em 1981 o autor alertou para o fato de que os requisitos de forma da 
cláusula compromissória eram ultrapassados e estavam em descompasso com a realidade do comércio 
internacional.   
302 A/CN.9/WG.II/WP.108/Add 1 (Relatório do “Working Group on Arbitration” da UNCITRAL, 32a 
Sessão, de 20-31 Março de 2000): “7.  It has been repeatedly pointed out by practitioners that there are 
a number of situations where the parties have agreed to arbitrate (and there is evidence in writing about the 
agreement), but where, nevertheless, the validity of the agreement is called into question because of the 
overly restrictive form requirement. The conclusion frequently drawn from those situations is that the 
definition of writing, as contained in the above-mentioned international legislative texts, is not in conformity 
with international contract practices and is detrimental to the legal certainty and predictability of 
commitments entered into in international trade.”  
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grupos de sociedades.303 Os estudos e discussões culminaram, em julho de 2006, na 

aprovação de modificação à Lei Modelo de Arbitragem da UNCITRAL que, hoje, está em 

sintonia com a prática atual do comércio e da arbitragem internacional.  

 Em verdade, poucos foram os temas que sofreram alterações, relativamente à 

redação original de 1985. Questões atinentes à forma da convenção arbitral, porém, não 

poderiam ficar de lado. A nota explicativa do secretariado da UNCITRAL a respeito das 

modificações introduzidas na Lei Modelo304 destacou que a revisão do art. 7 (que dispõe 

sobre a forma da convenção) teve por objetivo refletir a evolução do comércio 

internacional e os desenvolvimentos tecnológicos. A nova versão da Lei Modelo apresenta 

duas opções de artigos dispondo sobre a forma da convenção arbitral, sendo uma simples, 

que sequer faz referência à necessidade de forma escrita da convenção305. A outra, bem 

detalhada306, apesar de impor a forma escrita, contém uma definição bastante abrangente 

do que vem a ser “escrito” (“An arbitration agreement is in writing if its content is 

recorded in any form, whether or not the arbitration agreement or contract has been 

concluded orally, by conduct, or by other means.”). Frente a essa definição, não pairam 

dúvidas de que um comportamento concludente, se puder ser provado por meio escrito, 

pode ser considerado “acordo escrito”307. Não se pode menosprezar as implicações dessas 

                                                 
303 O relatório citado (A/CN.9/WG.II/WP.108/Add 1) elenca treze situações de fato, comuns na prática, em 
que o requisito de forma da cláusula arbitral pode suscitar problemas. Interessa-nos, em especial, a referência 
à hipótese discutida nesta dissertação, que passamos a transcrever: “[…] (m) Where a claimant seeks to 
initiate an arbitration against an entity not originally party to the arbitration agreement, or where an entity not 
originally party to the arbitration agreement seeks to rely on it to initiate an arbitration, for example, by 
relying on the “group of companies” theory.” Disponível em <www.uncitral.org>. Acesso em; 08 dez. 2008. 
304 Documento disponível em <www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-86998_Ebook.pdf -
>.  Acesso em: 08 dez. 2008. 
305 Option II – “Arbitration agreement” is an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain 
disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, 
whether contractual or not. 
306 Option I - (1) “‘Arbitration agreement’ is an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain 
disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, 
whether contractual or not. An arbitration agreement may be in the form of an arbitration clause in a contract 
or in the form of a separate agreement. (2) The arbitration agreement shall be in writing. (3) An arbitration 
agreement is in writing if its content is recorded in any form, whether or not the arbitration agreement or 
contract has been concluded orally, by conduct, or by other means. (4) The requirement that an arbitration 
agreement be in writing is met by an electronic communication if the information contained therein is 
accessible so as to be useable for subsequent reference; “electronic communication” means any 
communication that the parties make by means of data messages; “data message” means information 
generated, sent, received or stored by electronic, magnetic, optical or similar means, including, but not 
limited to, electronic data interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex or telecopy. (5) Furthermore, an 
arbitration agreement is in writing if it is contained in an exchange of statements of claim and defence in 
which the existence of an agreement is alleged by one party and not denied by the other. (6) The reference in 
a contract to any document containing an arbitration clause constitutes an arbitration agreement in writing, 
provided that the reference is such as to make that clause part of the contract.”  
307 Conforme notas explicativas ao novo texto da Lei Modelo, disponível em 
<www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-86998_Ebook.pdf ->.. Acesso em; 08 dez. 2008: 
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mudanças, que são uma resposta à crescente aceitação (e conseqüente aumento do número 

de casos) da arbitragem como meio de solução de conflitos comerciais internacionais.308 

Na prática atual (que pode ser confirmada em sentenças arbitrais internacionais e, também, 

judiciais de vários países), cada vez mais, a constatação da existência do consentimento 

para arbitrar se faz não em função da aposição de assinaturas dos convenentes em 

documento escrito, mas, sim, a partir da vontade das partes.309 A mudança de enfoque é 

clara: a noção de escrito, sendo mais abrangente, serve, tão-somente, como meio de prova 

da existência da convenção arbitral. Não é, porém, de sua essência, sua ausência não 

justificando a invalidade da convenção. O importante, para que se tenha por cumprida a 

exigência de acordo escrito, é a existência de clara e livre manifestação de vontade das 

partes no sentido de submeterem-se à arbitragem, demonstrável por meio de documentos – 

ainda que desprovidos de assinatura.310 

Convém destacar que, apesar de a Convenção de Nova Iorque não ter passado, 

como a Lei Modelo, por alterações (em função, principalmente, da dificuldade de se 

aprovar um texto que possa satisfazer a tantos Estados ao mesmo tempo), a UNCITRAL 

fixou, em sessão de 7 de julho de 2006, recomendação relativa à interpretação do Art. II, 

parágrafo 2, da Convenção311: esse dispositivo deve ser interpretado de modo a considerar 

meramente exemplificativas as circunstâncias nele enunciadas (“1. Recommends that 

article II, paragraph 2, of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign 

Arbitral Awards, done in New York, 10 June 1958, be applied recognizing that the 

circumstances described therein are not exhaustive”). Em outras palavras, recomenda-se 

ampliar o sentido de “escrito” quando da aplicação da Convenção de Nova Iorque, porque, 

como se depreende da exposição de motivos dessa recomendação, sua interpretação literal 

confronta o estágio atual de desenvolvimento do comércio internacional, e da arbitragem 

                                                                                                                                                    
“The agreement to arbitate may be entered into in any form (e.g. including orally) as long as the content of 
the agreement is recorded.” 
308 Conforme relatório do Grupo de Trabalho da UNCITRAL, de 21 de maio a 1 de junho de 2001, 
A/CN.9/WG.II/WP.113,  
Disponível em: < www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/2Arbitration.html - 24k ->, 
Acesso em:  08 dez. 2008: “[7] Noting also that the use and acceptance of international commercial 
arbitration in international trade has been increasing and that, along with the development, expectations of 
participants in international trade as regards the form in which an arbitration agreement may be made have 
changed […]” 
309 GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco. La nueva forma... p. 82-84. 2006. 
310 ABBUD, André de Albuquerque Cavalcanti. Homologação de sentenças arbitrais estrangeiras. São 
Paulo: Atlas, 2008. p. 143. 
311 Disponível em:  <www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/A2E.pdf.>. Acesso em: 08 dez. 
2008. 
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comercial internacional em seu seio.312 Em qualquer caso, o que o sistema do tratado nova-

iorquino reputa indispensável é que tenha havido troca de declarações de vontade entre as 

partes, esteja a convenção arbitral contida em contrato assinado ou tenha ela apenas sido 

referida nesse contrato313. A vontade pode, também, emanar de correspondência entre os 

convenentes.314  

É possível constatar que, no que diz respeito aos usos do comércio internacional, a 

forma escrita da convenção arbitral, quando exigida315, de um lado, o é apenas a título de 

prova (ad probationem). De outra parte, há muita flexibilidade quanto à natureza dos 

documentos, assinados ou não, que podem satisfazer o requisito de forma escrita. Não é, 

portanto, arrojado sustentar que existe um direito material transnacional consolidado em 

torno de dois eixos: o valor probatório da existência de uma cláusula arbitral depender da 

exigência de um escrito (sem que esse escrito deva obrigatoriamente ser único ou constar 

de algum contrato específico) e a sua existência e validade dependerem de manifestação 

expressa da vontade das partes vinculadas a essa convenção.316   

Agora que vimos o tratamento da forma da convenção arbitral no âmbito 

internacional, estudaremos o assunto no direito brasileiro, a fim de verificar a) se ele é 

compatível com a abordagem internacional, e, em especial, b) que os requisitos de forma 

do pacto arbitral, presentes no direito nacional, não impedem que não-signatárias se vejam 

abrangidas pela cláusula compromissória assinada por outras integrantes de seu mesmo 

grupo econômico.  

 

5.3 A FORMA DA CONVENÇÃO ARBITRAL NO DIREITO BRASILEIRO 

 

Já nos referimos, algumas páginas antes, ao fato de que a Lei de Arbitragem e a 

Convenção de Nova Iorque (de que já tratamos), ratificada pelo Brasil em 2002, quando 

passou a integrar nosso Direito, fazem referência à forma escrita da convenção arbitral.   

                                                 
312 Disponível em: < www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/A2E.pdf> . Acesso em:  08 dez.  
2008.  
313 POUDRET, Jean-François; BESSON, Sébastien. Droit Comparé… 2002. p. 157. 
314 ABBUD, André de Albuquerque Cavalcanti. Homologação...  2008. p. 143. 
315 A exigência de forma escrita da cláusula compromissória pode ser encontrada na Áustria (art. 577, al. 3 do 
CPC), na Grécia (art. 7, al. 3 da lei de arbitragem de 1999), em Luxemburgo (art. 1005 do CPC), na Noruega 
(art. 452, al. 2 do CPC), em Portugal (art. 2, al. 1 da lei de 1986). Não exigem acordo escrito, aceitando a 
cláusula compromissória oral, a Espanha e a Inglaterra (que, paradoxalmente, estende a forma escrita ao 
acordo oral!). França, Suíça e Dinamarca não impõem qualquer exigência de forma ao pacto arbitral.   
316 GOLDMAN, Berthold. Arbitrage commercial international: convention d’arbitrage, forme et preuve. 
Juris-Classeur Droit International, Fasc. 586-4, no. 28/29. 
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A forma escrita, como se depreende dos instrumentos acima mencionados, é meio 

de prova da existência da convenção arbitral, mas não condição de validade. O § 1 do art. 

4o da Lei de Arbitragem determina apenas que exista cláusula escrita, inserida no contrato 

ou nele referida (espelhando-se no Tratado de Nova Iorque), sem menção a qualquer 

formalidade adicional ou específica (salvo a utilização da escrita).317  

Existindo, portanto, acordo escrito que possa ser provado pelos interessados, 

nenhum outro requisito precisa ser cumprido no que tange à forma da cláusula 

compromissória (esta afirmação, claro, não vale para os contratos de adesão). Tratando 

especificamente da “extensão” da cláusula compromissória a não-signatária, Eduardo 

Munhoz, por exemplo, considera que a demonstração da existência de cláusula reduzida a 

escrito, acompanhada de outros elementos de prova documentais no sentido do adesão da 

não-signatária à cláusula, são suficientes para que esta se veja obrigada pelo pacto 

arbitral.318  

A assinatura pelos convenentes tampouco é exigida, como destaca o Professor 

Carmona.319 Aliás, é interessante lembrar que a assinatura de um acordo, por si só, não 

indica, necessariamente, que uma pessoa tornou-se parte dele e, em conseqüência, da 

cláusula compromissória que ele contém.  

                                                 
317 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo.:2006. p. 106. Exceção é feita à cláusula arbitral 
inserida nos contratos de adesão, para os quais a legislação exigiu que o aderente expressasse sua 
concordância mediante aposição de assinatura ou visto ao lado da cláusula.  
318 MUNHOZ, Eduardo Sechi. Arbitragem e grupos de sociedades. 2008. p. 178. 
319 Com isso parece concordar o Professor Carmona, que ao comentar as disposições do Tratado de Nova 
Iorque, destacou a desnecessidade de assinatura pelas partes. CARMONA. op.cit., p. 100: “A regra formal 
que o Tratado de Nova Iorque estabelece para a convenção de arbitragem reside apenas na necessidade de ser 
o compromisso ou a cláusula celebrada por escrito: significa isso que os contratantes podem estabelecer 
validamente a obrigação de submeter à arbitragem um litígio (atual ou futuro) através da troca de telegramas 
ou por via epistolar, sendo despicienda a assinatura de instrumento contratual.” Nesse mesmo sentido, 
também MARTINS, Pedro A. Batista. Apontamentos... 2008. p. 78: “Deve, preferencialmente, estar 
assinada pelas partes contratantes. Entretanto, será válida mesmo se não for aposta assinatura dos 
interessados no contrato […]”. A jurisprudência suíça, que é tradicionalmente formalista no que diz respeito 
à convenção arbitral, já firmou entendimento no sentido de que a falta de assinatura não obsta a vinculação à 
cláusula compromissória, conforme esclarece HANOTIAU, Bernard. Groupes de sociétés et groupes de 
contrats dans l’arbitrage commercial international. Juriste International, no. 3, p. 58, 2005.  “Le Tribunal 
Fédéral Suisse y a précisé que des le moment ou il existe une clause d’arbitrage, la question de l’extension à 
un non signataire peut être envisagée. Le fait que la clause ou le contrat la contenant n’a pas été signé par 
le non-signataire n’est pas un obstacle formel à l’extension de la clause.”; LI, Xiao-Ying. La 
transmission et l’extension... 1993. p. 144, menciona que a doutrina suíça não exige assinatura nas cláusulas 
compromissórias: “La doctrine souligne que la signature des parties n’est pas exigée, des lors qu’il est clair, 
eu égard à toutes les circonstances et à l’echange de documents, qu’il existe réellement une convention 
d’arbitrage.”  
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Alguns casos da jurisprudência internacional são ilustrativos, como, por exemplo, o 

acórdão da Corte de Apelação de Paris no célebre caso Plateau des Pyramides, a respeito 

da assinatura ministerial.320  

O Professor Luiz Olavo Baptista reconhece, em parecer no qual contestou, in casu, 

a “extensão” da cláusula compromissória a sociedade não-signatária, a grande 

flexibilidade, no direito brasileiro, quanto ao que se entende por escrito. O professor, por 

outro lado, destacou, oportunamente, o rigor quanto à necessidade da vontade da parte ser 

expressa e inequívoca.321 A manifestação inequívoca da vontade, bem se vê, não se 

confunde com a forma escrita da convenção.  

 O estudo da escassa jurisprudência brasileira sobre o tema revela evolução quanto à 

interpretação do requisito de forma da convenção arbitral e da necessidade, ou não, de sua 

assinatura pelas partes, no sentido de acompanhar o entendimento prevalecente no direito 

internacional, já exposto neste estudo. O Supremo Tribunal Federal considerava 

indispensável a assinatura de ambas as partes no instrumento que continha a convenção de 

arbitragem.322 O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, parece estar se desviando desse 

entendimento. É verdade que, no julgamento da SEC no 967, a Corte indeferiu pedido de 

homologação de sentença por julgar inexistente a manifestação escrita da requerida de 

aceitação da cláusula compromissória porque ausente, do contrato que a continha, sua 

assinatura. A argumentação exposta no voto condutor, entretanto, permite entrever a 

admissibilidade da aceitação tácita da convenção arbitral, o que, no caso específico, não se 

reconheceu porque o réu manifestou sua oposição ao juízo arbitral sempre que teve 

oportunidade.323  

Merece destaque, pela sua invocação expressa às práticas da arbitragem comercial 

internacional, a SEC no 856. Nesse caso, a Corte rejeitou a alegação do réu de que não 

havia manifestado qualquer aceitação ao pacto arbitral (pela falta de assinatura dos 

                                                 
320 LEBOULANGER, Philippe. Etat, politique et arbitrage: l’affaire du Plateau des Pyramides. Rev. Arb. 
Não comentamos o caso por ele envolver Estados, objeto que foge à delimitação de nosso estudo. Convém 
lembrar que, nesse caso, não se conseguiu trazer à arbitragem, conforme pretendido, o ministério de turismo 
de um dos países envolvidos no litígio, apesar de ele ter assinado um dos contratos que deu causa à 
arbitragem. O órgão julgador entendeu que a assinatura, por si só, não implicava a vontade desse ministério 
de se vincular ao contrato litigioso, mas apenas evidenciava uma formalidade de ratificação dos atos 
assinados por entes estatais.   
321 BAPTISTA, Luiz Olavo. Cessão de contrato...  2008. p. 36.  
322 STF, SEC no 5.847, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 17.12.99; SEC no 6.753, Rel. Min. Maurício Corrêa, 
DJ 4.10.2002 (cf., além do voto do relator, o do Min. Sepúlveda Pertence).   
323 ABBUD, André de Albuquerque Cavalcanti. Homologação... 2008 p. 144. O autor destaca outros casos 
no mesmo sentido: STJ, SEC no 866, Rel. Min. Feliz Fischer, DJ 16.10.2006. Ele entende que o próprio STF 
aventou a admissibilidade teórica da aceitação tácita do acordo arbitral, na SEC no 6.753 (votos do relator e 
do Min. Moreira Alves).   
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contratos celebrados com o autor) porque depreendeu, da apresentação de defesa, pelo réu, 

no juízo arbitral (sem se insurgir, em momento algum, contra a sua instauração), sua 

aceitação tácita da convenção de arbitragem.324  

 Os escassos precedentes emanados do Superior Tribunal de Justiça revelam a 

exigência de convenção arbitral escrita, assinada pelas partes. Porém, eles demonstram, 

também, que essas exigências podem ser dispensadas caso seja possível extrair, de 

documentos ou outros elementos trazidos pelas partes, a existência de manifestação tácita 

de vontade de levar à arbitragem litígios originados do relacionamento contratual das 

partes em questão.325 No caso Trelleborg, julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, 

de que tratamos na 2a Seção desta dissertação, admitiu-se a “extensão” da cláusula 

compromissória a sociedade integrante de grupo econômico que não assinara o contrato 

que deu origem ao litígio. A falta de assinatura do contrato não impediu o tribunal de 

constatar o consentimento da não-signatária relativamente à cláusula compromissória.  

Os precedentes acima citados confirmam a tendência a uma maior flexibilidade em 

relação à forma da convenção arbitral. A jurisprudência nacional tem dado mostras 

significativas de que, na determinação da existência de convenção arbitral válida, 

prevalece a essência sobre a forma: busca-se, acima de tudo, o consentimento, a ausência 

de acordo assinado, por si só, não implicando a invalidade de acordo arbitral. 

  

5.4 CONCLUSÕES 

  

 A análise empreendida permite-nos confirmar que o Direito brasileiro encontra-se 

em sintonia com a prática da arbitragem comercial internacional no que diz respeito ao 

alcance da exigência de forma escrita da convenção arbitral.  

 Se, no Direito brasileiro, a assinatura de todas as partes interessadas não é exigida, 

o requisito de forma escrita não constitui obstáculo à abrangência de sociedades não-

signatárias pela cláusula compromissória, posto que a determinação da abrangência parece 

residir, exclusivamente, em questões de mérito do litígio. 

                                                 
324 STJ, SEC no 856, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 26.6.2005. A ementa do acórdão 
estabelece que “tem-se como satisfeito o requisito da aceitação da convenção de arbitragem quando a parte 
requerida, de acordo com a prova dos autos, manifestou defesa no juízo arbitral, sem impugnar em nenhum 
momento a existência da cláusula compromissória”. Na SEC no 507, a Corte rejeitou, igualmente, a alegação 
de invalidade da convenção arbitral pelo não cumprimento de forma, baseado em que os réus tiveram 
conhecimento da instauração do procedimento de arbitragem, tendo, inclusive, apresentado manifestações no 
seu transcurso (Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 13.11.2006). 
325 ABBUD, André de Albuquerque Cavalcanti. Homologação... 2008 p. 145. 
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 A exigência de forma escrita, portanto, não pode ser considerada, sistematicamente, 

obstáculo para que sociedades, pertencentes a um mesmo grupo econômico porém não-

signatárias de contrato que originou litígio a ser solucionado mediante arbitragem, sejam 

abrangidas pela convenção arbitral. O fato, de um lado, de essa exigência ser considerada 

regra de prova e, de outro, a constatação de rejeição ao formalismo no âmbito da 

arbitragem comercial internacional, permitem-nos constatar o papel relativo que o 

“obstáculo” cumpre. A jurisprudência nacional recente, como vimos, permite-nos 

confirmar nossa conclusão. 
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6 CONCLUSÕES 

 
 Quando uma sociedade, integrante de um grupo, celebra um contrato que contém 

cláusula compromissória, pode outra integrante desse agrupamento, que não assinou a 

convenção, invocar o pacto arbitral ou ser demandada com base nele? A questão, como 

vimos, foi, e continua sendo, há muitos anos, objeto de debates nos países em que a prática 

da arbitragem é corrente. Muitos defendem que a solução, em verdade, se encontra no 

posicionamento que se adote relativamente a questões de alcance mais geral. Ou seja, o 

enfoque dado à questão derivaria de um entendimento de certa forma ideológico do 

problema. Nesse sentido, as soluções estariam calcadas numa visão “mercatorista”326 ou 

“conflitualista”327 do tema. A nosso ver, esse enfoque é absolutamente enganado e 

inadequado. 

 Vimos que o reconhecimento da realidade econômica única do grupo de sociedades 

é apenas acessório para a solução do problema. É certo que, neste tema, é necessário 

reconhecer que a vontade expressa por uma sociedade pertencente a um grupo nem sempre 

reflete sua vontade individual, mas sim a daquela(e) que detém o seu controle efetivo. Essa 

peculiaridade deve ser levada em consideração na definição da abrangência da cláusula 

compromissória.  

 Conforme tivemos a oportunidade de mencionar, o problema proposto nesta 

dissertação não é o da extensão dos efeitos da cláusula compromissória a terceiros, como 

muitos a ele erroneamente se referem. Não se trata de determinar o alcance dessa cláusula 

mas, simplesmente, de decidir se uma sociedade não-signatária de um contrato manifestou, 

por outros meios que não pela sua assinatura, sua vontade de se tornar parte do acordo e da 

                                                 
326 “The ‘mercatorists’, in essence, maintain that the leading criteria are to be derived from general principles 
of law […] According to them, it is neither appropriate nor necessary to search for a legal basis in the 
applicable lex causae  (i.e.. in the law governing the contract as such) to determine whether or not a third 
party must be deemed to have become a party to the particular contract (and with that, to the arbitration 
clause embedded therein). […] the extension of an arbitration clause to a non-signatory must necessarily be 
made as a consequence of the bona fides principle, in particular its requirement to act in good faith and such 
principle does in fact underlie all national laws. […] that the fair and reasonable expectations of a party 
deserve the overriding protction. […] the key and fundamental principles of international trade should be 
judged according to the standards of internationally recognized pinciples consistently applied around the 
world […].” (BLESSING, Mark. Preface and introductory report…  1994. p. 18). 
327 “The ‘non-mercatorist’  […] not necessary to resort to any transnational notions, or to vague principles as 
those which are said to pertain to the lex mecatoria […] the relevant national laws do contain all necessary 
legal tools and remedy to adjudicate the situation in a manner responsive to those demands of modern 
international businness and trade.” (BLESSING,. op. cit., p. 21). 
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cláusula arbitral que ele contém e se os signatários desse instrumento aceitaram essa 

vontade. Não há, portanto, que se falar em exceção ao princípio da relatividade dos 

contratos, nem, claro, de efeitos contratuais perante terceiros. 

 Quando uma sociedade pertencente a um grupo não assinou o contrato celebrado 

por sua subsidiária, controladora ou “irmã”, no mais das vezes é porque não quis fazê-lo. 

Entretanto, a vontade de não celebrar um contrato não equivale, necssariamente, à de não 

ser parte dele. Trata-se de duas noções diferentes, já que uma sociedade pode não querer, 

por múltiplas razões não fraudulentas, figurar como parte. Não é raro, aliás, que uma 

sociedade não parte de um contrato em sua origem venha a assim tornar-se no transcorrer 

de sua execução, por atos concludentes que expressem sua adesão ou sua ratificação. 

Apenas a análise da vontade das partes permite uma decisão concreta a respeito.  

 Podemos, assim, concluir que a questão de saber se uma sociedade pertencente a 

um grupo está vinculada à cláusula arbitral inserida num contrato assinado por outra 

integrante  desse mesmo grupo apenas encontrará resposta na análise criteriosa e 

aprofundada da vontade das partes, manifestada pelo comportamento destas quando da 

negociação ou da execução do acordo.  

 A nosso ver, portanto, a “teoria da unidade econômica do grupo”, freqüentemente 

invocada pelos árbitros do comércio internacional e por juízes estatais de diversos países, 

destaca, adequadamente, os elementos que devem ser considerados na determinação da 

abrangência da cláusula compromissória celebrada por sociedades integrantes de um grupo 

econômico. É importante, porém, ressaltar que a questão central está na determinação do 

consentimento. 

 A exigência de forma escrita da cláusula arbitral no Direito brasileiro é de mera 

prova, não de sua essência. Podemos, por isso, concluir que “teoria da unidade econômica 

dos grupos”, usualmente invocada na arbitragem comercial internacional, é perfeitamente 

compatível com o Direito brasileiro. 

 Foi possível verificarmos, por outro lado, que a solução para a questão, em 

verdade, só pode ser definida no caso concreto. Não acreditamos, por isso mesmo, que a 

mudança de textos legais seja essencial para o equacionamento do problema. A noção de 

consentimento, aplicada em função das circunstâncias do caso concreto, é elemento 

essencial para se achar uma solução.  

Porque o assunto já gerou, e continua gerando, muita controvérsia, entretanto, a 

adoção da redação proposta pela Lei Modelo UNCITRAL, conforme alterada em 2006, no 
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que tange à definição de convenção arbitral, contribuiria para pacificar o problema. Sua 

adoção, assim, é recomendável.328  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
328 Como vimos na seção anterior, a Lei-Modelo UNCITRAL, conforme alterada em 2006, contém duas 
sugestãoes de definição do que vem a ser a convenção arbitral. Qualquer uma delas, a nosso ver, é 
apropriada. A opção mais detalhada, porém, é que parece esclarecer, de forma mais segura, a questão. 
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