
O imbróglio societário no qual
estão envolvidos Abilio Diniz,
presidente do conselho de admi-
nistração do Grupo Pão de Açú-
car, e seu sócio estrangeiro, a re-
de varejista francesa Casino, é
apenas o mais recente de uma
série de outras negociações
ocorridas nos últimos anos en-
tre grandes empresas que tive-
ram como palco de discussão câ-
maras de arbitragem.

No ano passado, o atraso de
cerca de seis meses na entrega
das obras do edifício que abri-
ga a nova sede do Santander,
na Avenida Juscelino Kubits-
chek, zona sul de São Paulo,
fez com que o banco espanhol
solicitasse a abertura de um pai-
nel contra a construtora W Tor-
re, da qual a instituição finan-
ceira é sócia ao lado da Votoran-
tim. O Santander e a construto-
ra, no entanto, teriam chega-
do a um acordo antes mesmo
do final da arbitragem.

Outro caso emblemático de
desentendimento entre sócios
que pode parar na mão de juí-
zes particulares em breve tem
como protagonista o grupo
Odebrecht. A discordância en-
tre a empresa e a família Gra-
din teve início no ano passado.
Os sócios não chegaram a um
acordo sobre a possibilidade de
compra de uma fatia de 20%
das ações da Odebrecht Investi-
mentos pelos Gradin.

Desde então, as duas famí-
lias estão em disputa. De um la-
do, os Gradin querem instau-
rar um processo de arbitra-

gem. Do outro, os Odebrecht
preferem tentar a solução do li-
tígio pela via judicial.

O caso é tão complexo que en-
volve a interpretação do pró-
prio acordo de acionistas da em-
presa. Uma das dúvidas é se o
documento deixa clara a esco-
lha da arbitragem como melhor
maneira de dirimir conflitos en-
tre os sócios. O fato é que, se ca-
minhar para o Judiciário, certa-
mente a briga irá se juntar a ou-
tras milhares que lá estão.

“Os juízes não estão prepara-
dos para analisar casos e nem
mesmo dispostos a ouvir as ale-
gações dos advogados em dis-
putas empresariais que exigem
especialização”, lamenta Mar-
celo Inglez de Souza, especia-
lista em arbitragem do Dema-
rest & Almeida. “Alguns ainda
são humildes e pedem auxílio
para entender o tema. Outros,
porém, não reconhecem as di-
ficuldades. E aí surgem deci-
sões equivocadas.”

Tempo é dinheiro
Destino certo de volumosos in-
vestimentos estrangeiros nos
últimos anos, o Brasil tem na
consolidação do mercado do-
méstico de fusões e aquisições
e no crescimento do número
de empresas que vão à bolsa os
principais motivos para ver o
trabalho das câmaras de arbitra-
gem ganhar peso.

“A indústria de petróleo e gás
está acostumada ao uso da arbi-
tragem no mundo todo e já co-
meça a fazer o mesmo em seus
investimentos por aqui. Não dá
para depender do Judiciário
quando se tem milhões ou bi-

lhões em jogo”, comenta um ad-
vogado que trabalha para diver-
sas empresas do setor.

Com credibilidade em alta
pelo histórico de bons serviços
prestados nos últimos anos, as
câmaras brasileiras caminham
para ser o fórum natural de re-
solução de conflitos entre em-
presas locais. Mas, como cada
caso tem suas particularida-
des, é também possível buscar
outras receitas.

“No início da década, Uol e
Embratel optaram por um arbi-
tragem fora do país, mas com ár-
bitros brasileiros, o que tam-
bém é um modelo interessan-
te”, lembra outro advogado.

Esperando o maior uso da ar-
bitragem, a BM&FBovespa estu-
da alterações em sua câmara.
Um dos objetivos é ganhar espa-
ço também entre empresas que
não tenham capital aberto. ■

Câmaras brasileiras caminham para
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OPÇÃOÀJUSTIÇA

Usoemconflito trabalhistaépossibilidade

Histórico de bons serviços prestados nos últimos anos trouxe credibilidade ao Brasil, que tende a registrar ampliação

● Especialistas afirmam que
juízes muitas vezes não estão
preparados para analisar casos
de disputas empresariais ou
tampouco dispostos a ouvir
as alegações dos advogados.

● Indústria de petróleo e
gás — habituada ao uso da
arbitragem em diversos países —
também tem adotado o método
com frequência no Brasil para
não depender do Judiciário.

Por sua celeridade e pelo alto
grau de especialização, o uso
da arbitragem é defendido por
alguns advogados para conflitos
trabalhistas. Essa opção seria,
acreditam, uma forma de
desafogar a justiça do trabalho.
Embora seja possível, a escolha
do método, nesses casos, traz
muitas incertezas, alerta Marcelo
Mascaro Nascimento, especialista
em Direito Trabalhista.
Uma das dificuldades para
que o Judiciário reconheça como
válida uma decisão arbitral no
âmbito trabalhista é que só estão

sujeitos à utilização do método
direitos patrimoniais livres.
São recursos dos quais as
partes podem dispor a qualquer
momento que desejarem.
É o caso de investimentos em
empresas, que envolvem bens,
plantas e outros ativos
que podem ser vendidos.
Essa lógica pode não valer
para salários. A maior parte
dos juízes considera que eles
não são disponíveis e que o
uso da arbitragem geraria um
desequilíbrio de forças entre
empresas e funcionários. L. F.
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1 Grupo Pão de Açúcar, cujo presidente do conselho é o empresário Abilio Diniz, é alvo do varejista francês Casino 2 que quer consolidar sua participação na rede brasileira

Caso Odebrecht,
devido à
complexidade,
envolve a
interpretação
do próprio
acordo de acionistas
da empresa
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ser fórum de resolução de conflito
Andre Vieira/Bloomberg Marcela Beltrão

no uso de arbitragem: a própria BM&FBovespa já prevê alterações em sua câmara de conciliação

1 2

1 Embrael e UOL 2 optaram por uma câmara de conciliação internacional, porém com a atuação de árbitros brasileiros, para definir rumos de possível negociação
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 6-7.
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