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Estatísticas das câmaras arbitrais nacionais, em número de casos
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Fonte: professor Arnoldo Wald, sócio fundador do Wald Associados
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O crescente interesse de estran-
geiros em investir no Brasil tem
encontrado na morosidade e
pouca especialização do Judiciá-
rio uma nova barreira. Atentos
às oportunidades de iniciar ou
ampliar negócios no país, esses
investidores temem esbarrar na
burocracia da Justiça estatal.
Por isso, têm, cada vez mais, op-
tado por caminhos alternativos
para resolver conflitos societá-
rios. O mais comum é a arbitra-
gem. Cláusulas de adesão à mo-
dalidade em caso de discordân-
cia futura de sócios fazem parte
de praticamente todos os gran-
des contratos privados recen-
tes, estimam advogados.

Reconhecida como constitu-
cional pelo Supremo Tribunal
Federal em 2001, a arbitragem
ganhou espaço nas negociações
entre 2008 e o ano passado. Câ-
maras como a de Comércio Bra-
sil Canadá (CCBC) e a Câmara
de Mediação e Arbitragem
(CMA), vinculada à Federação
das Indústrias do Estado de São
Paulo, registraram, respectiva-
mente, 77% e 86% de cresci-
mento no volume de processos
no acumulado desse período.

O número de arbitragens em
andamento nas duas câmaras no
mesmo intervalo de tempo cres-
ceu, respectivamente, 136% e
126%. Os dados são de um levan-

tamento preparado pelo especia-
lista Arnoldo Wald a pedido do
BRASIL ECONÔMICO. “A arbitra-
gem não concorre com o Judiciá-
rio. Tem servido como um com-
plemento no momento em que
vivemos a ditadura da urgência
nos negócios”, diz Wald.

Marcelo Inglez de Souza, do
Demarest & Almeida, que parti-
cipa atualmente de diversas ar-
bitragens, uma das quais repre-
sentando uma companhia bra-
sileira em uma corte finlande-
sa, explica que a escolha de
dois árbitros é feita por cada
uma das empresas. Um tercei-
ro, que pode ser usado em caso
de desempate, é indicado, pe-
los dois especialistas já escolhi-
dos ou pela própria câmara.

Para Souza, com a possibilida-
de de escolher árbitros e deba-
ter com maior agilidade, investi-
dores se importam menos em ar-
car com os altos custos da arbi-
tragem. “Os contratos de cons-
trução de grandes projetos de in-
fraestrutura são um exemplo
disso. O investidor paga para
ter segurança jurídica”, diz.

Decisão mais rápida
Resolver casos complexos em
cerca de um ano e meio — mé-
dia de duração das arbitragens
brasileiras — em vez de correr
o risco de perder anos na fila
do Judiciário, permite que o
uso da modalidade no país te-
nha um crescimento sem para-

lelo no mundo, acredita Adria-
na Braghetta, presidente do
Comitê Brasileiro de Arbitra-
gem.“As câmaras brasileiras
têm sido mais rápidas até mes-
mo do que algumas estrangei-
ras. O tempo gasto é muito in-
ferior ao que o Judiciário leva
para essas questões”.

Isso acontece, por exemplo,
com a mais tradicional das câ-
maras, a de Comércio Interna-
cional, na França, que faz análi-
se prévia antes de levar à frente
o processo arbitral (veja mais ao

lado). Fernando Serec, coorde-
nador da área contenciosa do
TozziniFreire, cita Lisboa, Mia-
mi e Nova York como locais que
são escolhidos com alguma fre-
quência para sediar arbitragens
de clientes brasileiros.

A pouca familiaridade da
maior parte dos juízes com ques-
tões empresariais também é ci-
tada com um dos pontos falhos
do sistema brasileiro. O despre-
paro limita a vinda de investi-
mentos estrangeiros nas empre-
sas em processo de recuperação

DESTAQUE CONCORRÊNCIA

Arbitragem surge
como alternativa
ao Judiciário
Quantidade de decisões envolvendo operações empresariais em
câmaras de mediação cresce acima da média mundial no Brasil
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São duas as
principais vantagens
da arbitragem:
a economia de
tempo, já que as
partes evitam levar o
caso para o Judiciário,
e a especialização
dos árbitros que
julgarão o caso
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Desde a antiguidade, no
ano 3.000 antes de Cristo,

a arbitragem já era utilizada como
alternativa ao Direito estatal.
Ainda hoje. o método é adotado para
resolver conflitos entre nações.

Especialistas consideram
a opção de o método

ser adotado também em
questões trabalhistas.
Discussões salariais, porém, não
caberiam nessa possibilidade.

Em razão de seu
histórico de credibilidade,

câmaras de conciliação
brasileira tendem a crescer
como fórum de resolução
de conflitos empresariais.
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judicial, diz Antonio Mazzuco,
sócio do Madrona Hong Mazzu-
co. “É preciso que administra-
dores judiciais tenham uma for-
mação que vá além da jurídica e
absorvam conceitos empresa-
riais e multidisciplinares”.

Essa visão mais ampla pode
ser percebida na arbitragem. “O
Judiciário tem como hábito res-
tabelecer o passado. O árbitro
tende a priorizar a eficiência,
Tem uma visão empresarial.
Quer a continuidade do contra-
to e do negócio”, diz Wald. ■

Nova aliada das empresas brasi-
leiras, a resolução de conflitos
pela arbitragem ainda terá de
enfrentar um longo caminho
para se consolidar no país. Um
obstáculo a ser superado duran-
te essa adolescência do uso mé-
todo é a definição do papel das
câmaras no processo.

Consagrada como a mais im-
portante do mundo, a Câmara de
Comércio Internacional (CCI), na
França analisa previamente os
processos que ali chegam. O obje-
tivo é evitar que erros de origem
coloquem em xeque a decisão fi-
nal. Esse processo leva alguns me-
ses, mas amplia a qualidade das
sentenças, segundo especialistas.

A CCI também volta a anali-
sar a arbitragem após o veredic-
to dos árbitros. Dessa vez para
ver se o processo seguiu as for-
malidades necessárias. Esse mo-
delo, contudo, ainda não é se-
guido nas câmaras brasileiras.

“O regulamento das câma-
ras locais não define bem co-
mo devem se portar em casos
de impasse que podem antece-
der a arbitragem”, diz Marcelo
Inglez de Souza, do escritório
Demarest & Almeida.

“Nesses casos é preciso ir à
Justiça antes mesmo de come-
çar a julgar o mérito da ques-
tão”, explica o especialista.In-
glez de Sousa defende que as câ-
maras brasileiras caminhem no
sentido de serem mais do que
meras intermediárias de troca
de documentos entre as partes
e sede da arbitragem.

Trabalho de limpeza
O advogado lembra que a CCI
é bastante atenta a casos em
que há mais de um pedido si-
multâneo de abertura de arbi-
tragem entre os mesmos envol-
vidos em temas correlatos.
Nessas situações pode ser pedi-
da a unificação dos painéis da
arbitragem com a definição da
escolha dos mesmos árbitros.
“Até para evitar que aconte-
çam decisões conflitantes so-
bre o mesmo tema”.

Arnold Wald, membro da
corte internacional de arbitra-
gem, diz que, como centro de
organização do processo arbi-
tral, as câmaras devem zelar
para que pedidos sem base
deem origem a arbitragens.
“Não se trata de ativismo, pois
a câmara não é um órgão julga-
dor. É um trabalho de limpe-
za, organização. Capricho no
bom sentido”. ■ L.F.

Regras de câmaras são
aprimoradas no Brasil

Henrique Manreza
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● Ao assinar contratos
de investimento ou fusão
de empresas, investidores
definem que possíveis conflitos
serão tratados por árbitros
particulares e especializados.

● A cláusula estipula uma
câmara — que pode ser local ou
internacional — que será utilizada
como sede do processo arbitral,
intermediando o processo.

Especialistas dizem que órgãos
têm de ser mais do que simples
organizadores da arbitragem

Câmara de Comércio
Internacional, com
sede na França e tida
como modelo de
arbitragem, tem
papel ativo nos
processos. Analisa
previamente os casos
que dão entrada para
verificar se não
contêm vícios de
origem. Depois da
decisão dos árbitros,
verifica se o processo
cumpriu todos os
requisitos necessários
para ser validado

1 Inglez de Souza
destaca a agilidade
do método; 2 Arnoldo
Wald aponta que os
processos ganham um
olhar especializado
quando analisados
por árbitros
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-5.




