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INTRODUÇÃO

 Muito se discute a conveniência de se utilizar ou não a arbitragem, visando agilizar a solução das 
disputas entre os sócios, tendo em vista que o Poder Judiciário brasileiro sobrecarregado e sem 
possuir varas especializadas em direito comercial não alcança a rapidez necessária nos julgamentos 
dos conflitos societários, exigida por um mundo cada vez mais competitivo.

São abordadas as questões relativas à lacuna aberta pela crise no Poder Judiciário, sob a ótica 
necessária à compreensão da arbitragem e a situação da cláusula arbitral dentro dos contratos 
societários. A arbitragem, como mecanismo alternativo, permite que questões técnicas sejam 
julgadas por peritos especializados no conflito em questão.

É preciso reconhecer que, no âmbito interno, a arbitragem ainda é vista com uma certa reticência e 
desconfiança. Tradicionalmente, preponderava no Brasil o entendimento de que a prestação 
jurisdicional do Estado era a melhor solução para resolver os litígios, enquanto que no comércio 
internacional a via arbitral é considerada como o meio habitual de solução de conflitos.

Este trabalho demonstrará que o Brasil já possui o marco regulatório necessário para recorrer ao 
juízo arbitral para dirimir disputas nos contratos societários e que a arbitragem é, sem dúvida, a 
alternativa mais apropriada como sistema de solução de conflitos jurídicos envolvendo direito 
societário, dentro da dinâmica exigida pela presente realidade do comércio.

Tullio Ascarelli ensina que, “na atual crise de valores, o mundo pede aos juristas idéias novas, mais 
do que sutis interpretações”. São essas idéias novas e construtivas que podemos encontrar nos 
termos da Lei nº 9.307/96, na solução dos conflitos entre sócios e entre estes e a sociedade.

2 ARBITRAGEM

Arbitragem. “Ato ou efeito de arbitrar; 1 julgamento, decisão feita por árbitro(s) ou perito(s) [...]; 4 
poder concedido a juiz, ou pessoas escolhidas pelas partes em conflito, para que decidam sobre 
litígios surgidos entre essas partes [...]” (HOUAISS, 2001).

A arbitragem, assim como a mediação e a conciliação, enquadra-se entre as formas pacíficas e 
paraestatais de solução de conflitos.

Para José Eduardo Carreira Alvim (2002, p.45), a arbitragem é uma modalidade especial e 
paraestatal de resolução de conflitos, estabelecida por pessoas naturais capazes ou pessoas jurídicas.

Carlos Alberto Carmona (2004, p.31), conceitua o instituto como “técnica para solução de 
controvérsias através da intervenção de uma ou mais pessoas que recebem seus poderes de uma 
convenção privada, decidindo como base nesta convenção, sem intervenção do Estado.”

No ordenamento jurídico brasileiro, por disposição expressa do art. 1º da Lei 9.307/96, é facultado 
às partes capazes de contratar, optar pela arbitragem, em detrimento da solução judiciária, para 
solução de conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis.

Dessa forma, pode-se afirmar que a arbitragem constitui uma forma de solução de conflitos entre 
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pessoas ou organizações. É uma alternativa à jurisdição estatal para compor litígios: trata-se de 
jurisdição garantida pelo Estado, na qual a decisão sobre o conflito é delegada, pela lei, a um 
árbitro, realizando-se na forma de sentença, com a força executiva e com as suas sanções, desde que
as questões envolvam direito disponível, isto é, aquele direito que pode ser objeto de contrato. Para 
que um conflito, uma questão, seja submetido à arbitragem, isto é ao juízo arbitral, é necessário que 
se estabeleça a convenção arbitral como uma cláusula constante do instrumento de compromisso 
entre as partes.

3   A APLICABILIDADE DA ARBITRAGEM AOS CONFLITOS SOCIETÁRIOS

 A arbitragem está presente na relações comerciais como método alternativo de soluções de 
conflitos desde o período medieval, onde fundava-se não em lei, mas nos usos, costumes e, 
posteriormente, na Lex Mercatoria.

Justamente em função do desenvolvimento do comércio em tal período, e principalmente porque a 
jurisdição estatal apresentava-se desorganizada, a arbitragem constituía-se no principal meio de 
solução dos conflitos apresentados, principalmente quando se instauravam litígios entre 
comerciantes situados em localidades distintas.

No direito interno brasileiro até 1.866, a lei (Código Comercial de 1850) impunha que todos os 
conflitos societários fossem solucionados obrigatoriamente por meio da arbitragem. Entretanto, 
após a facultatividade introduzida pela Lei n.º 1.310/1866, o que se verificou foi praticamente o 
desaparecimento da arbitragem na resolução dos conflitos societários, seja pelos entraves 
decorrentes da impossibilidade de execução específica da cláusula compromissória, seja pela 
necessidade de homologação do laudo arbitral que, ao invés de agilizar, ainda mais retardava a 
resolução dos conflitos.

O decreto n. 3.900, de 186717, assume destaque fundamental na história a arbitragem no Brasil, 
pois em seu artigo 9.º, pela primeira vez, estabeleceu que a cláusula compromissória arbitral tinha 
natureza de pacto “in contrahendo” (promessa de contratar), passando-se, então, a negar a força 
executiva e coercitiva de tal avença para instauração do Juízo Arbitral.

Estes obstáculos foram afastados com a Lei 9.307/96, sendo que a arbitragem passou a ser 
importante instrumento para a solução de controvérsias envolvendo direitos patrimoniais e 
disponíveis.

Os conflitos comerciais sempre se afiguraram como o campo mais adequado e fértil para o 
desenvolvimento  da arbitragem. E ainda nos dias atuais, os mesmos motivos que levaram ao 
desenvolvimento da arbitragem na Idade Média podem ser elencados para ratificar ainda mais, a 
utilização da arbitragem.

A dinâmica cada vez mais avassaladora das relações comerciais, inclusive com as operações “on 
line” (e-commerce), via internet, exige um procedimento de solução de controvérsias célere para 
que os comerciantes possam ter soluções seguras e eficazes.

O então Senador da República, Marco Maciel, na justificação ao projeto de lei 78/92, que 
posteriormente originou a atual Lei 9.307/96, afirmou que a arbitragem “trará sensível benefício à 
sociedade, pois colocará à sua disposição um meio ágil de fazer resolver controvérsias, com árbitros
por aqueles próprios escolhidos, imparciais e independentes, especialmente em matéria técnica, 
tudo com sigilo, brevidade e grande informalidade”



Segundo Fiuza (1995, p.36-37):

“A agilidade, especialização do árbitro, sigilo e informalidade, próprios do procedimento arbitral, 
são também características da dinâmica vida comercial. A rapidez com que as transações comerciais
se realizam, que a mercadorias circulam, e que a riqueza é transferida entre os diversos agentes 
econômicos demanda, igualmente, que eventuais conflitos originados destas relações sejam, de fato,
solucionados tempestivamente; não sendo raro, neste ramo do direito, verificar-se que a tutela 
jurisdicional tardia, ainda que favorável à parte tenha lhe causado enorme dano.”

Se entre os comerciantes a arbitragem apresenta-se como um instrumento em consonância com o 
dinamismo do mercado, também no âmbito das sociedades comerciais, em seus conflitos internos, o
procedimento arbitral se mostra eficaz para que se dê respostas aos conflitos societários, devendo 
cada vez mais ser utilizado.

O desenvolvimento econômico trouxe consigo fenômeno concernente à desconcentração da 
atividade comercial sobre a figura do comerciante individual, centralizando-a nas sociedades 
comerciais, e mais atualmente nas empresas.

O que se verifica hoje é que a atividade econômica desenvolve-se através de pessoas jurídicas 
organizadas sobre a forma de sociedade comerciais, e também através do relacionamento destas 
sociedades (p. ex.: grupo de sociedades), e ainda através de entes não personalizados (p. ex.: 
sociedades em conta de participação e consórcios).

E assim, os conflitos internos destas sociedades comerciais, originados do relacionamento entre os 
sócios ou acionistas, e ainda destes como a própria sociedade, também vão se tornar mais 
freqüentes e, certamente, mais complexos.

Portanto, a arbitragem deixa de ser utilizada exclusivamente na solução de conflitos entre as células 
de produção (antes os comerciantes, hoje as empresas), para também ter aplicabilidade e 
importância na solução dos conflitos societários, uma vez que o crescimento de determinada 
empresa pode ser minimizado, ou ainda obstado, frente a um conflito societário.

3.1  CONTRATO SOCIAL E A CLÁUSULA ARBITRAL - POSSIBILIDADE

 A possibilidade da utilização da arbitragem nos contratos de sociedade tem sua origem fixada no 
Código Comercial (Lei 556, de 25 de junho de 1.850), e seu respectivo regulamento (Regulamento 
737/1850), pois o artigo 302, item 5, do Código Comercial, dispunha que o instrumento de 
constituição da sociedade deveria conter “a forma de nomeação dos árbitros para juízes das dúvidas 
sociais”. Ressalte-se que o próprio Código Comercial já previa, em seu artigo 294, a adoção da 
arbitragem nos conflitos societários.

Ressalte-se que, não obstante a literalidade do artigo 302 do Código Comercial referir-se às 
“dúvidas sociais”, a doutrina sempre foi unânime em afirmar que se tratava de todo e qualquer 
conflito envolvendo o pacto social, sobretudo em função do artigo

294 do diploma legal referir-se ao juízo arbitral, e ainda porque, quando da promulgação do Código 
Comercial, a arbitragem era obrigatória. E, como ressalta José Waldecy Lucena (1999, p. 29): “(…) 
desde 1866, o Juízo arbitral deixou de ser exigência legal, cabendo aos sócios a opção de incluí-lo 
no contrato social, para dirimir pendências sociais”.

Portanto, ainda antes das recentes reformas legislativas do direito societário, já havia autorização 
legislativa para a utilização da arbitragem nos contratos de sociedade.



Toda sociedade, não importa a forma que assuma (civil ou comercial, limitada ou por ações), nem a 
preponderância dos interesses que movam o surgimento (caráter pessoal ou capitalista), tem sua 
formação ou surgimento determinada pelo encontro de vontades instrumentalizado na forma de 
contrato.

As partes, livremente, quando da formação das sociedades ou mesmo através de modificação dos 
estatutos ou contrato social, avençam, dentro dos limites da lei, a forma de funcionamento, as 
instâncias deliberativas e administrativas da sociedade, tendo em vista, sobretudo, a consecução de 
seu objeto social.

Poderão os sócios incluir no instrumento social cláusula compromissória disciplinando que todos os
conflitos originados das relações entre associados e entre estes e a sociedade sejam submetidos ao 
juízo arbitral, tornando obrigatória a adoção da arbitragem.

Segundo Barbi Filho (1993, p.95): “Quanto mais a sociedade é aberta, mais a arbitragem desloca-se 
de uma cláusula estatutária para concentrar-se nas convenções extra-estatutárias, notadamente 
acordos de acionistas.”

3.2  ARBITRAGEM NA SOCIEDADE LIMITADA

 A sociedade limitada é regida no ordenamento jurídico brasileiro pelo Código Civil de 2002.

O artigo 981 do Código Civil de 2002 dispõe sobre as obrigações dos sócios ao, em seu acordo de 
vontades, formarem a sociedade: “se obrigam a contribuir com bens ou serviços, para o exercício da
atividade econômica e a, partilha entre si, dos resultados”

Para Dias (2007, p.230):

“É justamente na característica contratual das limitadas que se enquadra, com perfeição, a 
arbitragem, que nasce justamente de acordo de vontades. Com efeito, nada impede, e a boa prática 
inclusive recomenda, se insira no contrato social das limitadas uma cláusula compromissória.”

Quanto inclusa a cláusula compromissória no contrato social das sociedades limitadas, estarão 
vinculados todos os sócios à arbitragem em caso de quaisquer conflitos entre sócios, assim sendo, 
não há que se escusarem ao cumprimento do procedimento arbitral.

Quando já constituída a sociedade, e em caso de interesse dos sócios em incluir a cláusula arbitral, 
qualquer um dos sócios que tenha quotas equivalentes a três quartos do capital  social poderá 
determinar a alteração do contrato social para a inclusão ou retirada da cláusula compromissória 
arbitral.

Nos casos em que houver aquisição de cotas por terceiro, este estará diretamente vinculado a 
cláusula compromissória.

Neste sentido, entende Vilela (2004, p.195-196):

“Cabe, ainda, destacar que o registro do estatuto ou contrato social confere a presunção de pleno 
conhecimento dos associados, presentes e futuros, sendo que toda e qualquer novação subjetiva da 
posição de associado acarretará a sub-rogação da posição anterior de vinculação à cláusula arbitral, 
limitada à incidência desta aos conflitos que tenham incidência sobre o pacto societário. Há que se 
ressaltar que a cláusula compromissória no âmbito societário aqui tratada refere-se àquela que  se 



encontra inserida no estatuto  ou contrato social. Estes instrumentos, por sua vez, têm arquivamento 
obrigatório perante a junta comercial ou registro civil das pessoas jurídicas competentes. Portanto, a
cláusula compromissória é de conhecimento público, restando inequívoca a possibilidade dos novos
associados as disposições contratuais ou estatutárias existentes, o que ser atitude de todos aqueles 
que desejam adquirir participações societárias.”

Assim sendo, neste caso, o terceiro adquirente, assume a posição contratual do alienante, uma vez 
que tem a ciência da referida cláusula, tanto que, assinou o contrato social para perfectibilizar a 
alteração do quadro societário.

3.3  ARBITRAGEM NA SOCIEDADE ANÔNIMA

 A arbitragem na Sociedade Anônima não é nova. O art. 129, § 2° da Lei nº 6.404/76, já previa a 
utilização da arbitragem para desempatar deliberações tomadas em assembléia geral. Entretanto, era
a única citação ao instituto na referida Lei.

Art. 129. As deliberações da assembléia-geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão 
tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco.

§ 1º O estatuto da companhia fechada pode aumentar o quorum exigido para certas deliberações, 
desde que especifique as matérias.

§ 2º No caso de empate, se o estatuto não estabelecer procedimento de arbitragem e não contiver 
norma diversa, a assembléia será convocada, com intervalo mínimo de 2 (dois) meses, para votar a 
deliberação; se permanecer o empate e os acionistas não concordarem em cometer a decisão a um 
terceiro, caberá ao Poder Judiciário decidir, no interesse da companhia.

Assim, com a reforma promovida pela Lei nº 10.303/ 2001 acrescentou o § 3º ao art. 109 da Lei 
6.404/76, passando, a partir deste momento, a utilizar do instituto da Arbitragem para a solução de 
divergência, desde que prevista no Estatuto Social da Companhia.

Todavia, a Lei nº 6.404/76 rege tanto as sociedades anônimas de capital aberto, quanto as 
sociedades anônimas de capital fechado. Assim, se faz necessário distinguir uma da outra, pois o 
instituto da Arbitragem repercutirá conseqüências diversas entre elas.

Segundo Jader Augusto Ferreira Dias (2007, p.235), a inserção do compromisso arbitral no estatuto 
social das pequenas sociedades anônimas de capital fechado, uma vez que, as deliberações serão 
tomadas por unanimidade de votos, o que torna a questão mais fácil, devido a todos anuírem 
expressamente a renúncia à jurisdição estatal. Situação que se assemelha a da sociedade limitada.

Entretanto, esta facilidade não ocorre na sociedade anônima de capital aberto, conforme menciona o
autor, destacando dois principais problemas que podem ocorrer:

i)   Quando o acionista adquire suas ações após a deliberação social que inseriu a cláusula 
compromissória no estatuto social; e

ii)    Quando o acionista, em assembléia geral, não concorda com a eleição da via arbitral, embora 
vencido pela maioria (DIAS, 2007, p. 248).

Quanto à primeira situação, o acionista que adquire a ações de companhias que possuem cláusula 
compromissória nos estatutos, adere automaticamente a cláusula.



E ainda, em se tratando de companhia de capital aberto, os administradores são obrigados a registrar
a alteração na Junta Comercial, publicarem o estatuto alterado, bem como emitir fato relevante 
referente à alteração, conforme a Instrução 358 da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

Ainda, no site da BM&F BOVESPA S/A, há uma lista das empresas que inseriram a cláusula 
compromissória em seus estatutos, seja na abertura de capital ou por deliberação em assembléia.

Vale lembrar que, no caso das empresas que estão listada nos níveis de governança corporativa do 
Novo Mercado18 e Nível 219 de governança corporativa, a inclusão da cláusula compromissória é 
obrigatória, conforme determinado nos referidos regulamentos.

Devemos entender que o investidor (novo acionista) possui o pleno conhecimento do estatuto social
e da própria volatilidade do mercado, uma vez que as ações são ativos de alto risco.

Diante de tamanha publicidade, o acionista tem a opção de comprar ou não ações destas 
companhias. Caso as adquira, não há que se falar em falta de conhecimento do estatuto.

Quanto à segunda situação, (acionista dissidente na assembléia que deliberou pela inclusão da 
cláusula compromissória) entendemos que este deve se sujeitar a arbitragem, devido o Direito 
Societário ser regido pela deliberação da maioria dos acionistas.

Fato é que, se o acionista dissidente não estiver vinculado ao compromisso arbitral como os demais 
acionistas, poderá ocorrer decisões distintas e conflitantes entre o Poder Judiciário e o Juízo 
Arbitral, o que causará prejuízos e insegurança jurídica.

Temos que considerar que o Direito Societário é regido pelo princípio da maioria dos votos 
presentes nas Assembléias Gerais, seguindo a regra disposto no art. 129 da Lei n° 6.404/76.

Para a inclusão ou exclusão do compromisso arbitral no estatuto social, por se tratar de reforma, 
deverá a deliberação ser realizada pela Assembléia Geral Extraordinária, tendo como primeira 
convocação 2/3 do capital com direito a voto, mas em segunda com qualquer número de votantes do
capital com direito a voto.

Art. 135. A assembléia-geral extraordinária que tiver por objeto a reforma do estatuto somente se 
instalará em primeira convocação com a presença de acionistas que representem 2/3 (dois terços), 
no mínimo, do capital com direito a voto, mas poderá instalar-se em segunda com qualquer número.

Quanto ao princípio da maioria nas deliberação em assembléias, manifesta Professor Fábio Ulhoa 
Coelho (2010, p.160):

O quorum de deliberação está relacionado à quantidade de votos favoráveis a determinada 
propositura, sem os quais ela não é validamente aprovada. Em termos gerais, a aprovação decorre 
do apoio de maioria absoluta de votos, excluídos os em brancos (LSA, art. 129). Para a generalidade
das matérias, portanto, dá-se por aprovada a proposta que contar com mais da metade dos votos em 
preto. A base para o cômputo desse quorum geral de deliberação é sempre a quantidade de votos 
manifestados pelos acionistas presentes à assembléia, independente do quanto representam em 
relação ao capital social ou votante. O ponto em pauta sujeito a quorum geral de deliberação pode 
ser validamente aprovado por acionistas titulares de parcela diminuta do total de ações emitidas pela
companhia.

Assim, considerando que a legislação societária é regida pela deliberação por maioria simples, e não
pela unanimidade, o acionista dissidente estará, obrigatoriamente, vinculado ao compromisso 



arbitral.

Alternativa proposta por Jader Augusto Ferreira Dias (2007, p. 200) para contornar a insatisfação do
acionista dissidente é conferir a possibilidade deste utilizar- se do direito de recesso, conferindo 
assim maior efetividade ao compromisso arbitral.

3.4  ARBITRAGEM E OS SÓCIOS MINORITÁRIOS

 Conforme pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Jurimetria20, os temas mais recorrentes
em demandas de invalidação de deliberações sociais de sociedades anônimas são questões 
normalmente complexas, tais como aumento de capital, eleição de administrador, aprovação de 
contas e realização de negócio ruinoso. Logo se vê porque as grandes companhias e seus sócios têm
lançado mão da arbitragem.

Nesse contexto de valorização da arbitragem, especialmente no  direito societário, surge a polêmica 
questão do direito de acesso à justiça dos sócios minoritários. Há razoável consenso no sentido de 
que, quando a sociedade é constituída já com cláusula compromissória, todos os sócios estão 
vinculados à arbitragem. Mas discussões surgem quando a cláusula é inserida por posterior 
alteração do estatuto social, sem que tenha havido votação unânime, ou, especialmente, quando 
novo sócio passa a integrar a sociedade, sem expressamente manifestar concordância com a 
arbitragem.

O tema é polêmico. Existem aqueles que equiparam a cláusula compromissória a um contrato de 
adesão, defendendo que o acionista só estará vinculado se manifestar, expressa e formalmente, a 
aquiescência à cláusula, pois o acesso à jurisdição estatal é um direito essencial do acionista (artigo 
109, parágrafo 2º21 da Lei das S.A.). Alguns  sustentam não haver hipossuficiência do acionista a 
justificar a posição mencionada. Existe também entendimento mais radical, no sentido de que a 
maioria poderia impor a cláusula à minoria, mediante alteração do estatuto social. Outros, ainda, 
pensam que os acionistas que ingressem na sociedade estão submetidos à cláusula, mas não os que, 
já compondo a sociedade, tenham se oposto à deliberação que alterou o estatuto.

A questão ainda não passou, suficientemente, pelo crivo do Judiciário e é difícil apontar qualquer 
tendência como prevalente. Contudo, a fim de serem reduzidas as incertezas que envolvem a 
controvérsia, é desde logo possível tomar certos cuidados. O primeiro é conceder transparência e 
acesso à informação, de maneira que haja sempre a preocupação de se informar os atuais e 
potenciais sócios sobre a adoção da cláusula compromissória. Também recomendável é que, sob o 
aspecto dos custos envolvidos, a arbitragem seja acessível a todos os sócios. Deve-se, ainda, 
procurar-se garantir que a declaração de vontade dos sócios sobre a cláusula compromissória - pelo 
sim ou pelo não - seja manifestada expressa e induvidosamente.

O assunto é multifacetado e merece maior reflexão. De todo modo, importante é que, de um lado, as
companhias se esmerem em elaborar cláusulas transparentes e em lhes conferir notoriedade, 
inclusive abrindo a questão para o debate com os minoritários, e, de outro, que os acionistas 
potenciais procurem se informar especificamente sobre esse aspecto, de modo que possam levá-lo 
em conta ao avaliarem ingressar em determinado quadro societário. O equilíbrio entre essas duas 
condutas pode, pensamos, levar a uma solução razoável para essa palpitante questão.

4  OS CONFLITOS SOCIETÁRIOS – ANÁLISE CONTEXTUALIZADA E CRÍTICA DO 
SISTEMA ATUAL

 Em princípio, as relações internas na sociedade empresarial visam à conjugação de esforços para a 
realização do objetivo social que, em última análise, é gerar lucros para seus sócios. Na verdade, a 



união das atuações dos sócios para o bem da sociedade – seja através de seu trabalho, seja por seu 
patrimônio – é o que se denomina affectio societatis.

Nas palavras de Carlos Antônio Goulart Leite Júnior (2006, p. 112), não existe divergência na 
doutrina quanto ao conceito de affectio societatis, que está:

Invariavelmente vinculado à harmonia dos sócios (sim, pressupõe pluralidade), à confiança 
recíproca, seu comprometimento com a realização do objeto societário, a identidade do fim 
almejado por todos: o lucro. Também é pacífico

– e colocado como corolário daquele conceito – que não se pode impor a manutenção do vínculo 
societário quando desaparece o elemento fides.

Ocorre que a vontade de permanecer associado nem sempre resiste à divergência de interesses entre 
os sócios, que pode se manifestar após a constituição da sociedade. E essa desarmonia, via de regra,
se apresenta com mais intensidade naquelas empresas em que os sócios se dividem em dois grupos 
antagônicos: o grupo majoritário, que está à frente da administração da sociedade, e o grupo 
minoritário, que está à margem.

4.1  IDENTIFICANDO OS PRINCIPAIS CONFLITOS SOCIETÁRIOS

Segundo Renato Bernhoeft (2013, p.01):

“O complexo mundo das relações societárias é um tema que não tem ganhado a merecida atenção 
por parte de estudiosos e do mundo acadêmico. Na qualidade de um consultor, pude constatar que a 
destruição de empresas e patrimônios tem como causa principal, em 70% dos casos, os conflitos 
familiares ou societários não tratados ou resolvidos de forma preventiva.”

Nessa fase de euforia com a estabilidade da economia brasileira, podemos observar este fenômeno 
se repetindo em dois grandes conglomerados: um do segmento varejista e uma empreiteira. Em 
ambos os casos são grupos empresariais que apresentam uma história de sucesso e crescimento 
constante. Até porque demonstraram, ao longo do tempo, uma capacidade empresarial e de gestão 
bem acima da média.

A questão que surge agora é bem mais complexa, pois envolve nuances de ordem emocional. Basta 
verificar que os argumentos dos envolvidos dizem respeito a sentimentos e ressentimentos. Ou seja, 
sensações, em sua maioria negativas, que não foram discutidas ao longo do tempo.

Construir e manter uma sociedade envolve três dimensões fundamentais: confiança, dinheiro e 
poder.

Quando qualquer uma delas é abalada, a sociedade estará fortemente comprometida. A palavra que 
melhor pode descrever os compromissos que envolvem esse tipo de relação é "cumplicidade".

Isso significa total transparência, fidelidade, compartilhamento de valores e ética entre outros. Caso 
contrário, a sociedade vai começar a se fragilizar.

O dinheiro jamais pode ser visto apenas na perspectiva do ganho. Sua análise exige um olhar mais 
profundo sobre o significado e a forma como cada parte se relaciona com ele.

Já o poder envolve as vaidades, o brilho, a visibilidade e a imagem frente a terceiros. Essa variável 
é de maior risco nas sociedades entre pessoas muito "autocentradas", com um ego acima da média.



Um erro bastante comum entre empreendedores ou empresários que se associam é dar prioridade às 
questões estratégicas e operacionais. Esquecem-se, ou não dão importância, a qualidade de 
relacionamento entre sócios. Ele exige tanto ou mais cuidado do que apenas as empresas e seu 
funcionamento.

Quando falamos na estrutura das relações societárias, é importante ressaltar que nenhum modelo 
tem garantias que lhe assegure durar para sempre. Ou seja, as razões que levaram pessoas ou 
organizações a julgar conveniente uma união em algum momento correm o risco de se esgotar.

Pata evitar esgotamentos e futuros conflitos, é necessário que o modelo seja revisto ou renovado 
com certa freqüência, evitando maiores desgastes.

4.2    A  ARBITRAGEM  COMO  FORMA  EFICIENTE  DE  SOLUÇÃO  ALTERNATIVA DOS 
CONFLITOS SOCIETÁRIOS

 O fenômeno da globalização necessita da existência de uma dinamização das relações comerciais. 
Reclama não apenas pela renovação da legislação, mas, sobretudo de uma resposta rápida, de 
qualidade satisfatória e eficaz aos conflitos que surgem, não mais se admitindo demandas judiciais 
que se estendam por vários anos.

O Poder Judiciário, por muitas vezes, tem se revelado incapaz de fornecer uma decisão adequada 
aos conflitos que requerem um conhecimento técnico específico em determinada área do saber 
científico, bem como a existência de um sistema recursal que contribui para o retardamento de uma 
solução definitiva sobre a questão litigiosa.

Não obstante, aspectos culturais de nossos operadores de direito, que têm se fechado a outras 
modalidades de composição de litígios, como a arbitragem, vêm eternizando demandas judiciais.

A arbitragem, com as modernizações introduzidas pela Lei nº 9.307/96 de 23 de setembro de 1996, 
ressurge como um importante instrumento para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais 
disponíveis. Não apenas como um  "remédio passageiro" para desafogar a justiça estatal, mas como 
um instrumento perene, especialmente adequado aos conflitos comerciais.

A arbitragem permaneceu durante décadas relegadas tão somente a estudos científicos e condenada 
à inutilidade, face aos diversos entraves para sua eficaz adoção.

A Lei nº 9.307/96 possibilitou o revigoramento da arbitragem, especialmente no que se refere ao 
caráter vinculativo que assumiu a cláusula compromissória, não mais sendo admitida como simples 
promessa de contratar, mas efetivamente adquirindo os efeitos jurídicos aptos a instituir o juízo 
arbitral.

O avanço da Lei 9.307/96 tem grande importância quando se trata da aplicação da arbitragem em 
sede do direito societário, em especial nos contratos de sociedade, pois é justamente por intermédio 
da cláusula compromissória arbitral, prevista nos diversos instrumentos sociais, que se vislumbra 
uma maior atuação deste remodelado instituto.

A arbitragem pode assumir um papel de destaque na solução de conflitos societários em virtude dos 
benefícios que proporciona: a confidencialidade do procedimento, muitas vezes decisivo para se 
determinar a continuidade dos negócios sociais, diante de um conflito concernente à dissolução 
parcial ou modificação de controle acionário de uma empresa; a especialização dos árbitros; a 
celeridade do procedimento para se por termo ao conflito; e ainda, na maioria dos casos, a economia



das partes na solução do litígio que, aparentemente devido à remuneração dos árbitros pode 
afigurar-se como um contra-senso, mas quando medido o custo em face do tempo, sem dúvida, 
apresenta-se como um beneficio.

4.2.1. A PROMESSA CONSTITUCIONAL DA RÁPIDA SOLUÇÃO DO CONFLITO

 A Emenda Constitucional nº. 45, denominada "Reforma do Judiciário", trouxe inúmeras mudanças 
relativas ao funcionamento da Administração da Justiça em nosso País, entre as quais a criação de 
um novo dispositivo no rol de direitos e garantias fundamentais do art. 5º, relativo à razoável 
duração do processo.

O legislador constitucional incluiu, assim, o direito de todos terem "assegurados a razoável duração 
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação", no inovador inc. LXXVIII, do
art. 5º, da Constituição Federal.

A idéia de duração razoável do processo está ligada à efetividade da prestação da tutela 
jurisdicional, num período razoável, visando atingir o escopo da utilidade, sem, todavia, sacrificar o
ideal de justiça da decisão.

Está evidente, portanto, que a garantia à razoável duração do processo e aos meios que garantam a 
celeridade de sua tramitação não deve ser entendida em termos absolutos, quando a própria norma 
relativiza, ao referir um critério: a razoabilidade. O que se quer evitar, portanto, são dilações 
indevidas sem uma prestação jurisdicional acelerada, que ponha em risco a qualidade da entrega da 
prestação jurisdicional (Guagliariello, 2008, p. 02).

A demora do processo sempre foi um entrave para a efetividade do direito de acesso à justiça. Não 
tem sentido que o Estado proíba a justiça de mão própria e não confira ao cidadão um meio 
adequado e tempestivo para a solução dos conflitos. Se o tempo do processo prejudica a parte que 
tem razão, seria ingenuidade imaginar que a demora do processo não beneficia justamente àqueles 
que não têm interesse no cumprimento das normas (Marinoni, 2004, p. 02).

Seguindo a lição de Canotilho (2003, p. 495) “ao demandante de uma proteção jurídica deve ser 
reconhecida a possibilidade de, em tempo útil [...] , obter uma sentença executória com força de 
caso julgado”

E, prossegue o renomado autor Português: “a justiça tardia equivale a uma denegação da justiça”. 
Proteção judicial em tempo adequado não quer dizer justiça acelerada, pois esta significa a 
diminuição de garantias materiais que pode conduzir a uma justiça pronta mas materialmente 
injusta (2003, p. 499).

Diante disso, visando estabelecer um ponto de equilíbrio entre a celeridade e o devido processo 
legal, “volta o discurso sobre a instrumentalidade das formas no procedimento e a séria advertência 
sobre a sua função vital no direito processual moderno” (Dinamarco, 2008, p. 344).

É por esta razão que se faz necessária a adoção de mecanismos (meios e procedimentos) que visam 
um acesso cada vez mais adequado à justiça para tornar o processo mais justo e efetivo.

Nesse sentido, inclui-se a arbitragem, como meio eficiente e célere para dirimir conflitos 
societários.

A Lei 9.307/1996, prevê, em seu artigo 23 que “a sentença arbitral será proferida no prazo 
estipulado pelas partes. Nada tendo sido convencionado, o prazo para a apresentação da sentença é 



de seis meses, contado da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro. Parágrafo único. 
As partes e os árbitros, de comum acordo, poderão prorrogar o prazo estipulado.”

Desta forma entende-se que, quando não estipulado prazo pelas partes, o tempo máximo que a 
Câmara Arbitral poderá levar para sanar o conflito, será de, seis meses.

4.3.  A LACUNA ABERTA PELA CRISE DO PODER JUDICIÁRIO

O Poder Judiciário brasileiro atravessa uma longa e grave crise. Minado em sua capacidade de 
regular e solucionar conflitos, este Poder da República dá claros sinais de esgotamento, fruto da 
sobrecarga de ações que sofre.

Nossa história constitucional reflete, em grande parte, a percepção desta crise, sobretudo com a 
paradigmática Emenda Constitucional nº 45 de 2004, que introduziu profundas mudanças na 
estrutura do sistema de justiça.

Para a cientista política e professora da USP Maria Tereza Sadek, a crise no Poder Judiciário, reflete
a importância que a Justiça vem ganhando na vida da população nos últimos anos. Para Maria 
Tereza, contudo, a maior transparência no Judiciário é "inexorável".

Segundo Maria Tereza:

“A Reforma do Judiciário (em 2004), ainda que não correspondesse integralmente às demandas da 
sociedade, foi extremamente importante porque propiciou uma transformação. Com a criação do 
CNJ, dois aspectos foram contemplados: de um lado, o planejamento, o gerenciamento e, por outro, 
aumentou o grau de transparência da instituição. No ano passado, foram julgadas questões de 
cidadania, como a união estável entre pessoas do mesmo sexo e a liberdade de expressão nas 
marchas pela descriminalização da maconha. Talvez o Judiciário não entrasse em crise antes porque
era o mais apagado entre os poderes.”

Dados fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça em 2012 justificam a crise. De acordo com a 
pesquisa, temos 16.804 juízes para decidir um total de 59.166.724 processos, ou seja, na média, 
cada juiz brasileiro tem que atuar em cerca de 3.520 processos. Isso quer dizer que, para zerar esse 
estoque de processos em um ano, cada juiz deveria trabalhar 10 horas por dia, 20 dias por mês, sem 
interrupção para férias. Ele teria que julgar algo em torno de 14 processos por dia, ou seja, produzir 
uma sentença ou decisão terminativa a cada 45 minutos. Ainda assim, no ano seguinte teríamos 
mais 15 milhões de processos a serem julgados. Essa sobrecarga do Poder Judiciário acaba gerando 
uma lacuna no sistema.

Diniz (2002, p.141) entende que a “lacuna é uma imperfeição  insatisfatória dentro da totalidade 
jurídica, representa uma falha ou uma deficiência do sistema jurídico”, conceitua ainda as lacunas 
dizendo que elas são “faltas ou falhas de conteúdos de regulamentação jurídico-positiva para 
determinadas situações fáticas, que admitem sua remoção por uma decisão judicial jurídico-
integradora”

O Poder Judiciário é um dos três poderes do Poder Judiciário, um dos três poderes clássicos do 
Estado, vem assumindo uma função fundamental na efetivação do Estado Democrático de Direito. 
É o guardião da Constituição, repousando na preservação dos valores e princípios que a 
fundamentam – cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa, além do pluralismo político (Art. 1º, CF/88).

Em tempos modernos, o Poder Judiciário é assolado por uma crise, na qual o mesmo tenta reagir e 



neutralizá-la. Entretanto, o Estado tem o dever de prestar a jurisdição a todos e de instituir 
mecanismos judiciários equipados e suficientes ao atendimento dos conflitos sociais. Com o 
surgimento de inúmeras demandas, e diante da crise já instaurada na jurisdição, através da 
morosidade, lentidão processual, a incapacidade dos operadores jurídicos tradicionais ao 
trabalharem com as novas realidades tanto legais como para resolução de conflitos contemporâneos.

Com relação à reforma processual e a morosidade, Boaventura Santos (2007, p. 42-43) refere dois 
tipos de morosidade na prestação da tutela jurisdicional, o que vislumbra, mais uma vez a 
necessidade de mudança na concretização de formas de alcance da efetividade e da eficácia da 
tutela jurisdicional:

“A morosidade sistemática é aquela que decorre da burocracia, do positivismo e do legalismo. 
Muitas das medidas processuais adotadas recentemente no Brasil são importantes para o combate à 
morosidade sistêmica. Será necessário monitorar o sistema e ver se essas medidas estão a ter 
realmente a eficácia, mas há morosidade ativa, pois consiste na interposição, por parte de 
operadores concretos do sistema judicial (magistrados, funcionários ou partes), de obstáculos para 
impedir que a sequência normal dos procedimentos desfechem o caso.”

Segundo Fabiana Marion Spengler (2008, p.235):

“As crises pelas quais o Poder Judiciário passa está centrada na crise de identidade e na crise de 
eficiência, sendo todos os reflexos a elas correlatos, principalmente o fato de que está vinculada a 
um positivismo jurídico inflexível, o qual traz como conseqüência o esmagamento da justiça e a 
descrença do cidadão comum.”

Segundo o entendimento de Cappelletti e Garth (1993, p.11-12):

“(...) o direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido como sendo de importância
capital entre os novos direitos individuais e sociais, uma vez que a titularidade de direitos é 
destituída de sentido na ausência de mecanismos para sua efetiva reivindicação”.

Assim, de nada adianta exercer o direito de ação, se a decisão vier tarde demais ou não resolver de 
forma satisfatória o litígio. Dessa forma, é importante outros meios alternativos de resolução de 
controvérsias, que visam acelerar o funcionamento da justiça, descongestionar os tribunais, reduzir 
gastos e a demora dos procedimentos.

A arbitragem se apresenta como uma alternativa ao equacionamento do preocupante quadro em que 
se delineia o acesso à justiça e da crise do Judiciário Brasileiro, em que a morosidade e a 
complexidade do ordenamento jurídico geram insatisfação aos jurisdicionados, pelo tempo que 
aguardam uma decisão judicial, com o objetivo de trazer uma alternativa para a pacificação dos 
conflitos e acesso à justiça.

Conforme ensina o doutrinador Jasson Torres (2005, p.168):

“É indiscutível a importância da arbitragem como modelo que se expande mo seio da sociedade, 
como mecanismo válido na solução dos conflitos. Por isso, a confiança gradativamente vem 
aumentando nos instrumentos menos formais, diretos e rápidos no atendimento do direito 
reclamado pelo cidadão. Dessa forma, acreditamos num programa que pode ser desenvolvido e 
colocado em prática junto à organização do Poder Judiciário, como importante auxiliar dos órgãos 
encarregados da solução dos conflitos e preocupados com o mais amplo acesso à justiça. (...) É um 
instrumento jurídico colocado à disposição da sociedade e do Poder Judiciário para viabilizar um 
paradigma de justiça”



Diante o exposto, é cediço que o Poder Judiciário, face ao volume de causas que lhe são 
submetidas, não mais consegue solucioná-las de forma célere e eficaz, conforme espera a sociedade.
Diante disso, faz-se necessária a busca por alternativas de acesso à justiça, dentre as quais se 
destaca a arbitragem, cuja prática vem tomando relevo.

O acesso à justiça, sendo um direito dos cidadãos e um dever do Estado, procura efetivar a 
resolução dos conflitos sociais de forma plena, colocando fim a crise que enfrenta a Jurisdição. 
Dessa forma, apresentaram novas formas de solução dos conflitos, dando destaque à arbitragem, 
pois esta tem sido uma grande aliada no conjunto da resolução dos conflitos, da facilitação da 
comunicação entre os sujeitos envolvidos, do demandismo exacerbado, do desafogamento do Poder 
Judiciário, entre outros.

Um estudo publicado pela Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas relata    
estatisticamente, mediante     investigação     empírica, uma    realidade   pouco conhecida pelos 
operadores do Direito.

Os dados coletados, versam, especialmente no que toca ao campo do Direito Societário, onde 
sabemos que os litígios são extremamente complexos e abrangem ampla temática.

Da análise dos dados obtidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os seguintes 
resultados chamaram a atenção:

Quanto ao tempo de decisão: No que toca ao tempo de decisão, constatou-se uma grande variação 
de caso a caso a depender do tipo de recurso. Em matéria societária, o tempo total (na primeira e 
segunda instância) mínimo encontrado foi de 233 dias e o máximo de 3.993 dias. Sobre o mercado 
de capitais, o tempo mínimo foi de 888 dias, e o máximo, de 5.049, compondo uma média de 2.616 
dias.

No que toca à natureza da controvérsia: Em matéria societária, foi observado na pesquisa que os 
acionistas recorrem ao Poder Judiciário para pleitear a satisfação de seus direitos individuais, 
envolvendo o “valor” mobiliário, dividendos, direito de recesso, direito à informação, exibição de 
documentos, prestação de contas e direito a voto. Outras ações para responsabilidade do controlador
e dos administradores não foram tão frequentes. Sobre mercado de capitais, foram correntes os 
casos nos quais se discutiam matérias correlatas à falência de corretoras. Constatou-se também a 
discussão de irregularidades e fraudes na atuação dos agentes do mercado, suas responsabilidades, 
civis e penais.

Em relação aos recursos ao Supremo Tribunal de Justiça, a duração média para os Recursos 
Especiais relacionados a questões societárias, foi de 801 dias.

Contabilizando o somatório temporal de duração de primeira segunda instância e do STJ, obteve-se 
uma média que representou o tempo de duração de processos sobre mercados de capitais e direito 
societário de 2.730 dias (mais de sete anos).

Assim sendo conforme demonstrado, existe motivo para a utilização da Arbitragem como meio 
eficiente para solução de litígios, mostrando-se este mecanismo como um verdadeiro redutor de 
custos de transação.

4.4      A ARBITRAGEM COMO ALTERNATIVA LEGÍTIMA E EFICAZ PARA VIABILIZAR A 
EFICIENTE SOLUÇÃO DO CONFLITO SOCIETÁRIO



 A arbitragem proporciona às partes vantagens significativas em relação a utilização da prestação 
jurisdicional estatal. Já é sabida da morosidade do judiciário, bem como em algumas comarcas a 
falta de varas especializadas em Direito Empresarial, podendo um processo durar até dez anos ou 
mais, enquanto a arbitragem tem um tempo de duração muito inferior, com prazo máximo de seis 
meses.

Logo após a edição da Lei 9307/96 fez-se um levantamento bibliográfico do que foi escrito sobre a 
mesma, de um modo geral, a arbitragem era vista como uma possível alternativa à prestação 
jurisdicional estatal.

A maioria das publicações relacionava a arbitragem com a chamada “crise do Poder Judiciário”

Uma das citações que merece ser transcritas é o que disse o Ministro Ilmar Galvão, do Supremo 
Tribunal Federal, no julgamento em que se decidiu pela constitucionalidade da nova lei:

De outra parte, o Poder Judiciário passa, atualmente, por crise muito mais aguda do que aquela que 
assustou o renomado tratadista transcrito, e que se exprime por uma incapacidade que já se tornou 
crônica de enfrentar a cada vez mais volumosa avalanche de causas que lhe são apresentadas, 
decorrendo desse impasse o agravamento sempre crescente de uma morosidade que já extravasa os 
limites máximos do tolerável. Trata-se de fatos que, sem dúvida nenhuma, podem constituir sério 
desestímulo aos negócios, justamente no momento que se prognostica um acentuado incremento nas
atividades empresariais entre nós, sobretudo em decorrência do festejado fluxo de capitais 
alienígenas com vista à exploração de novo empreendimento de natureza econômica. Não 
surpreende, portanto, que, diante de tal conjuntura, houvesse o legislador brasileiro acenado com a 
alternativa do Juízo Arbitral como solução para o grave problema, buscando assegurar o 
desenvolvimento econômico do país. (STF AGRSE 5.206-7, p.1133).

Ou ainda:

A crise do Poder Judiciário, antes enfocada, é, sem dúvida, uma das causas da adoção do juízo 
arbitral, nos termos de nossa atual Lei de Arbitragem. (Tarso Santos, 2001, p.72)

A arbitragem, já se disse, é um meio privativo de resolver litígios que floresce nos momentos em 
que as instituições públicas gozam de menos prestígio (Magalhães e Baptista, 1986, p.5)

Além de verem a arbitragem como uma alternativa capaz de prestar melhores serviços do que o 
Estado, também era bastante divulgada a ideia de que a arbitragem iria acabar beneficiando o 
próprio Poder Judiciário. Nesse sentido versa a observação de Alexandre Câmara (1997, p.2)

Diante o exposto, fica clara a eficiência da arbitragem como meio alternativo hábil na resolução de 
conflitos no âmbito do direito societário.

5 CONCLUSÃO

A arbitragem, meio eficaz e válido para solução de litígios, principalmente pela celeridade na 
prestação da justiça, é o sistema pacífico de solução de controvérsias mais adequado para dirimir os 
eventuais conflitos societários, pois permite às partes escolher árbitros com o conhecimento técnico 
necessário para decidir a respeito da disputa e determinar o prazo no qual deverá ser resolvida a 
lide. A confidencialidade, que é inerente ao juízo arbitral, também justifica a escolha desta 
alternativa de resolução de disputas, aplicando-se não só às Sociedades Anônimas, como também às
Sociedades Limitadas.



O instituto arbitral tem natureza jurídica híbrida, pois a legislação prestigia a fase contratual na 
instituição da arbitragem, destacando a autonomia da vontade na faculdade de opção pela via 
arbitral e designação da lei aplicável a causas pelas partes, atendidos os limites legais da ordem 
pública, bons costumes e soberania nacional. Outrossim, também privilegia a natureza jurisdicional 
do juízo arbitral ao criar o órgão arbitral, abordar a investidura ao árbitro, delinear a sua atuação e o 
procedimento com as devidas garantias, dando força e eficácia às sentenças arbitrais. É, no sentido 
teleológico, jurisdição privada cuja finalidade é a pacificação de pessoas e eliminação de conflitos 
com justiça.

A escolha da arbitragem permite que os conflitos surgidos nos contratos das Sociedades Limitadas 
sejam discutidos com o necessário sigilo, evitando-se dessa forma que os concorrentes da sociedade
afetada pelo litígio tomem conhecimento imediato do problema, o que poderia comprometer 
desfavoravelmente as sociedades e/ou os seus sócios.

Assim, se a disputa diz respeito a um aspecto controvertido de direito societário, poderão ser 
escolhidos árbitros que sejam advogados notoriamente especializados nesse segmento do direito 
para elucidar a questão. Caso a hipótese de solução do impasse envolva uma operação de cessão e 
transferência de quotas negociada entre o sócio controlador e o sócio minoritário, ou, caso a 
controvérsia esteja relacionada à determinação do valor das quotas objeto da negociação, poderão 
ser escolhidos como árbitros auditores, economistas ou consultores especializados que tenham o 
conhecimento técnico exigido para calcular o valor patrimonial da empresa e o preço 
correspondente a ser atribuído a essas quotas.

O ordenamento jurídico brasileiro possui as condições necessárias para consagrar a arbitragem 
como meio alternativo de solução dos conflitos nos contratos das Sociedades Limitadas. A 
arbitragem proporciona aos sócios a segurança de poder contar com um procedimento rápido e 
confiável para dirimir as eventuais controvérsias que possam surgir na sociedade ou com os demais 
sócios dela, otimizando o funcionamento das sociedades, dinâmica (essa) tão necessária na prática 
da atividade comercial, especialmente na atual globalidade em que se vive.

A sensação que predomina após o estudo da Lei 9.307/96 é a de tratar-se de uma verdadeira 
revolução em matéria de solução de conflitos, que irrefreavelmente conquistará seu espaço, 
também, no Brasil.

Acontece que, ainda hoje, muitos levantes contra a arbitragem se devem muito mais à 
desinformação do que é, efetivamente, esta forma alternativa de resolução de conflitos.

É certo que a questão cultural não é simples de ser vencida e, por isso, demanda esforço redobrado 
daqueles que já compreenderam e defendem o instituto da arbitragem. A considerar que as 
características da arbitragem representam, não só realidade e tendência mundial, mas também uma 
forma eficiente de solução de conflitos, então, pode-se antever que os benefícios do instituto, 
gradualmente, mostrarão que essa alternativa merece ser levada em consideração e, por 
conseguinte, ser prestigiada.

Conforme mostra o estudo, os tempos atuais clamam por novas e mais eficazes soluções. O 
Judiciário encontra-se sobrecarregado diante o grande número de processos protocolados todos os 
dias, o que mostra que a justiça tem sido cada vez mais procurada e seu acesso facilitado para toda a
população, cujos anseios merecem ser atendidos com celeridade.

Muitos destes conflitos levados diariamente ao Judiciário poderiam facilmente ser resolvidos 
através da arbitragem. Como se percebe, tal mecanismo contribuiria, por via oblíqua, também para a
consecução dos objetivos delineados pelo Poder Judiciário na medida em que paulatinamente o 



desafogaria, permitindo que concentre sua atenção à parcela (ainda significativa) dos conflitos que 
lhe forem submetidos.

A arbitragem pode ser vista como um instituto cuja razão de ser se compatibiliza com a pacificação 
dos conflitos igualmente proposta pelo Poder Judiciário, daí porque se conclui que podem caminhar
lado a lado, compartilhando experiências e somando resultados eficientes. Para tanto, há que se 
dirigir à arbitragem o enfoque que merece: como benefício e não problema.

Para alcançar tal intento, entretanto, devemos articular a necessária conscientização em torno do 
pensamento difundido entre os próprios operadores do Direito, compreendendo juristas em geral, 
notadamente advogados, magistrados, professores e estudantes de direito.

Tão somente a partir daí nos aproximaremos do ideal almejado, emoldurado por uma nova cultura, 
cuja imagem central será um caminho em direção à pacificação dos conflitos sociais. Nele não 
caminham poucos, mas sim muitos, todos implementando mecanismos legitimamente arquitetados 
com tal propósito. A arbitragem, com certeza, estará entre eles, prestando marcante contribuição, 
inclusive, senão especialmente, no âmbito dos conflitos societários.
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