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1. Tema, contexto e modelo de pesquisa predominante
O problema central da pesquisa consiste em identificar soluções para aprimoramento
da arbitragem coletiva no Brasil, especificamente com relação à disciplina das demandas de
abuso de poder de controle e de responsabilidade civil de administradores envolvendo
companhias abertas, bem como acerca do cabimento ou não de responsabilização da
companhia pelos danos suportados por acionistas por falha no dever de informação.
As questões enfrentadas na pesquisa abrangem a análise dos principais riscos
atrelados ao manejo da arbitragem coletiva societária e de quais são as cautelas e melhores
práticas a serem adotadas pelos advogados nesse tipo de litígio, bem como sugestões de
aprimoramentos a serem introduzidos pelos formuladores de políticas públicas. O enfoque é
dirigido às providências necessárias à plena adoção da arbitragem coletiva como meio
adequado à solução de demandas de responsabilização no âmbito das companhias abertas.
A efetividade do sistema brasileiro de responsabilização de acionistas e
administradores, centrados na concepção da tutela individual, tem sido questionada,
principalmente quando comparada às class actions e class arbitrations previstas no direito
norte-americano. Paralelamente, embora haja uma proliferação das cláusulas
compromissórias arbitrais em estatutos sociais de companhias abertas, sobretudo em razão
do disposto no art. 109, § 3º, da Lei das S/A e no Regulamento do Novo Mercado da Bolsa de
Valores, a arbitragem coletiva ainda é pouco adotada nos País. Nesse contexto, as
características particulares do ordenamento jurídico brasileiro ensejam desafios que devem
ser considerados na adoção de medidas práticas voltadas ao aprimoramento da arbitragem
coletiva como instrumento efetivo para as demandas de responsabilização em companhias
abertas1.
A utilização da arbitragem como mecanismo de enforcement no mercado de valores
mobiliários brasileiro apresenta uma série de questões de índole procedimental,
considerando que o instituto não foi concebido para tratar litígios multipartes. São discussões
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que vão desde a abrangência da cláusula compromissória, intervenção de terceiros, extensão
dos efeitos da sentença arbitral (efeito erga omnes) e questões de legitimidade ativa para
instauração do procedimento. O desafio é reforçado pela escassez de modelos de
regulamentação da arbitragem coletiva para companhias abertas no direito comparado.
Não obstante a relevância das questões processuais e a necessidade de adaptação do
sistema arbitral para as caraterísticas dos direitos coletivos envolvendo acionistas de
companhias abertas, o presente estudo se voltará precipuamente às questões de direito
material relacionadas ao tema, com foco na busca de soluções para aprimorar a tutela
indenizatória dos acionistas no contexto das companhias abertas.
A partir do contexto fático recente da profusão de arbitragens coletivas promovidas
por investidores contra companhias abertas brasileiras por falha no dever de informar, em
especial o caso Petrobras, desponta a discussão sobre a possibilidade ou não de
responsabilizar a companhia pelos danos suportados por acionistas2.
A pesquisa adotará predominantemente o modelo de resolução de problema, por meio
do qual se pretende formular proposta de ação prática juridicamente embasada à luz do
problema identificado. Não obstante, a pesquisa poderá conter, em caráter secundário,
atributos de outros modelos de pesquisa, a exemplo da identificação de como tem funcionado
a prática do instituto e aprimoramentos a serem introduzidos (trabalho exploratório), e de
quais são as lições apreendidas de casos práticos envolvendo o tema (estudo de caso)3.
2. Quesitos, fontes de pesquisa e formas de acesso
Quesito 1: Como tem sido a experiência concreta envolvendo a arbitragem coletiva
societária no Brasil e quais são os principais desafios para sua implementação efetiva?
Fontes: Doutrina, decisões judiciais e matérias jornalísticas
Quesito 2: Qual é o regime jurídico aplicável à arbitragem coletiva societária no Brasil?
Fontes: Legislação e doutrina
Quesito 3: As class arbitrations previstas nos Estados Unidos em matéria direito
societário e mercado de valores mobiliários são compatíveis com o regime jurídico
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<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/serieshistoricas/estudos/anexos/relato
rio_preliminar_fortalecimento_dos_meios_de_tutela_reparatoria_dos_direitos_dos_acionistas_no_mercado_de_cap
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brasileiro? Quais os requisitos, vantagens e desvantagens da “the fraud-on-the-markettheory” nos Estados Unidos e suas possível influência no Brasil?
Fontes: Legislação, doutrina nacional e estrangeira e decisões judiciais e arbitrais
Quesito 4: A companhia aberta deve responder perante seus acionistas por danos em
decorrência da falha no dever de informar?
Fontes: Legislação, doutrina e jurisprudência
Quesito 5: Como conciliar a arbitragem sigilosa com o dever de prestação de
informações e transparência exigido das companhias abertas?
Fontes: Legislação, doutrina e jurisprudência
Quesito 6: Quais providências práticas podem vir a ser adotadas para aprimoramento
do sistema de arbitragem coletiva societária no Brasil como mecanismo de tutela
reparatória dos direitos dos acionistas no mercado de valores mobiliários?
Fontes: Doutrina e jurisprudência
Quesito 7: Na ausência de regulamentação legal específica, quais cautelas o advogado
deve tomar com relação ao manejo da arbitragem coletiva societária?
Fontes: Doutrina e jurisprudência
Quesito 8: Quais adaptações as câmaras de arbitragem devem promover em seus
regulamentos para tornar mais eficiente a prática da arbitragem coletiva?
Fontes: Doutrina e documentos públicos (regulamentos)
3. Relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto
O Brasil é referência na área de ações coletivas na esfera judicial, mas a arbitragem
coletiva ainda não é adotada em grande escala. A proposta da pesquisa parte do contexto
atual de desenvolvimento da arbitragem coletiva no País com o fim de propiciar
recomendações de alcance prático no tocante à utilização do instituto para solução adequada
de conflitos relacionados a direitos da coletividade de acionistas que figurem como vítimas de
danos por condutas praticadas por acionistas controladores e administradores em
companhias abertas.
O tema da arbitragem coletiva é pouco comum no Brasil. O enfoque voltado para os
conflitos de responsabilidade civil no âmbito das companhias abertas é ainda mais inovador.
Nesse contexto, a pesquisa se volta não só a organizar o conhecimento já existente sobre o
tema a fim de permitir sua melhor compreensão. Além da análise crítica da experiência
estrangeira em confronto com a realidade brasileira, a pesquisa se propõe a produzir
conhecimento novo de caráter propositivo, sobretudo diante do problema de sua viabilidade e
das melhores práticas a serem adotadas.
O trabalho tem o potencial de gerar impacto direto na prática, na medida em que se
formularão sugestões para resolver questões concretas relativas à utilização da arbitragem

4
coletiva societária no Brasil e seus impactos na tutela indenizatória no ambiente das
companhias abertas, mediante a apresentação de propostas de reformas e aprimoramentos
práticos, sob uma perspectiva funcionalizante do instituto.
4. Familiaridade do pesquisador com o objeto da pesquisa
O autor tem experiência profissional com arbitragem (individual), principalmente
envolvendo conflitos societários, em razão de sua atuação como advogado de Contencioso e
Arbitragem em escritório de advocacia corporativo full-service com destacada presença nas
áreas de fusões e aquisições e mercado de capitais.
Por sua vez, no plano acadêmico, o autor é graduado pela Faculdade de Direito da
Universidade Federal da Bahia, palco de pesquisas reconhecidas no cenário nacional acerca
do processo coletivo e sua melhor instrumentalização.
No plano institucional, o autor é membro de entidades voltadas ao estudo e
desenvolvimento da arbitragem, figurando como Secretário-Geral da Comissão de Arbitragem
da OAB/BA, associado-fundador do Instituto de Arbitragem da Bahia (IArB) e membro do
Comitê de Arbitragem do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados - Seccional Bahia
(CESA/BA) e do Comitê Executivo – Bahia da CAMARB – Câmara de Mediação e Arbitragem
Empresarial – Brasil.
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