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1. A decisão do TRF4: uma barreira ao acesso dos acionistas minoritários
à justiça?
No dia 14 de dezembro de 2016, a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal
da 4ª Região (“TRF4”) decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação
interposta pelo acionista minoritário da Petrobras, Jose Wianey Adami, em face
da estatal e da União.1
O recurso teve como objeto decisão da 2ª Vara Federal de Joinville que
extinguira sem resolução de mérito a ação de reparação de danos proposta pelo
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acionista, em razão da existência de cláusula compromissória no estatuto da
Petrobras, refletida em seu art. 58:
Art. 58 Deverão ser resolvidas por meio de arbitragem, obedecidas

as regras previstas pela Câmara de Arbitragem do Mercado, as
disputas ou controvérsias que envolvam a Companhia, seus
acionistas, os administradores e conselheiros fiscais, tendo por objeto a aplicação
das disposições contidas na Lei nº 6.404, de 1976, neste Estatuto Social, nas
normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e
pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao
funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes dos
contratos eventualmente celebrados pela Petrobras com bolsa de valores ou entidade
mantenedora de mercado de balcão organizado, credenciada na Comissão de Valores
Mobiliários, tendo por objetivo a adoção de padrões de governança societária fixados
por estas entidades, e dos respectivos regulamentos de práticas diferenciadas de
governança corporativa, se for o caso.
Parágrafo único. As deliberações da União, através de voto em Assembleia Geral,
que visem à orientação de seus negócios, nos termos do art. 238 da Lei nº 6.404, de
1976, são considerados formas de exercício de direitos indisponíveis e não estarão
sujeitas ao procedimento arbitral previsto no caput deste artigo.

O juízo de primeira instância constatou que não se tratava de hipótese que
pudesse ser inserida na exceção prevista no parágrafo único acima transcrito, pois
o mérito da causa dizia respeito à “pretensa escolha equivocada dos dirigentes
por ela [União] indicados e suas falhas em fiscalizar a atuação desses dirigentes”
e, portanto, era matéria que deveria ser resolvida por meio de arbitragem, nos
termos do estatuto social da Petrobras.2
Ainda, afastou a possibilidade de adoção de jurisprudência sobre cláusulas
arbitrais em contratos de adesão em relações de consumo para invalidar a
cláusula compromissória estatutária, diferenciando tais situações da do acionista
minoritário nos seguintes termos:
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Diversamente do que acontece com um consumidor, é esperado de um investidor,
quando se aventura no mercado de valores mobiliários especificamente ao se tornar
sócio, que procure se informar integralmente não só das características financeiras do
valor mobiliário adquirido, mas também dos direitos, deveres e prerrogativas que terá
em razão da propriedade societária, não podendo ele alegar desconhecimento do
instrumento essencial informativo desses aspectos.

Os termos da decisão foram mantidos pelo acórdão do TRF4 que negou
provimento à apelação do acionista minoritário. O acórdão enfatizou o caráter
público dos estatutos das sociedades anônimas e, consequentemente, de suas
eventuais cláusulas compromissórias. A decisão foi assim ementada:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE ANÔNIMA.
ESTATUTO DA PETROBRÁS. CLÁUSULA COMPROMISSÁRIA
ESTATUTÁRIA.
Nos termos do artigo 58 do Estatuto da PETROBRÁS, disputas ou controvérsias
que envolvam a Companhia, seus acionistas, os administradores, tendo por objeto a
aplicação das disposições contidas na Lei nº 6.404/76 devem ser resolvidas por meio
de arbitragem;
Se no estatuto da empresa há previsão da solução de conflitos pela arbitragem, ou seja,
se há cláusula compromissória, não poderá o sócio abster-se de aderi-la, uma vez que,
o acesso às regras expostas no estatuto, é público, sob pena de inviabilizar a condução
das relações internas da sociedade anônima. O investidor não é obrigado a

fazer parte da companhia. Se optar pelo ingresso, presume-se que
avaliou e acatou voluntariamente as disposições estatutárias. Até
porque, o registro do estatuto social na junta comercial, ou sua
inscrição na bolsa de valores ou no mercado de balcão, ratifica a
presunção de pleno conhecimento pelos acionistas. A exigência de
aceitação expressa não encontra respaldo nem na Lei das
Sociedades Anônimas, nem na Lei da Arbitragem;
Não há falar em ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle
judicial. O princípio contido no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB deve ser
entendido como regra de coibição de abuso de direito, de ato arbitrário ou ilegal e
somente nestes casos deve ser acionado.3
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Nesse contexto, tem-se que todos os acionistas estão vinculados à cláusula
compromissória, independentemente do momento de inserção desta, sendo certo
que todas as matérias abrangidas pela cláusula poderão apenas ser discutidas em
juízo arbitral, restando excluída a jurisdição estatal sobre tais matérias.
No plano do regime jurídico aplicável, tal situação não encontra maiores
obstáculos. Na prática, o cenário pode ser outro. Se um acionista minoritário,
como no caso em apreço, pretender iniciar individualmente um procedimento
arbitral em face da companhia e controladores, ele pode encontrar pelo menos
um obstáculo, este financeiro. Os custos da arbitragem, que incluem taxas de
administração devida à Câmara de Arbitragem do Mercado (BM&F Bovespa) e
honorários devidos aos árbitros, podem ser significativamente superiores ao valor
que se pretende discutir.
Ou seja, para “investidores titulares de baixo percentual do capital social ou
com reduzido volume de negociação, a via arbitral configura-se juridicamente
possível, mas economicamente improvável”.4 Por outro lado, esta barreira
econômica pode ser derrubada quando o que se pretende discutir em foro
arbitral são interesses homogêneos.5
2. Uma solução: representação por associação de acionistas minoritários
Há solução para a aparente barreira6 quando o objeto da arbitragem
abranger direitos individuais homogêneos – por exemplo, quando uma
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pluralidade de acionistas minoritários é atingida por um mesmo ato da
controladora. Há um direito fundamental à representação coletiva nestes casos,
com base no art. 5o, inciso XXI, da Constituição Federal –7 previsão que atendeu
a necessidade de tratamento jurisdicional específico para as situações que
envolvem direitos de pessoas em situação idêntica, afetadas pelas mesmas
circunstâncias – e nada impede o seu exercício em relação à arbitragem.
Assim, tomando-se como exemplo uma situação em que seja cabível a
responsabilização do acionista controlador ou da companhia por minoritários,
cada um destes decidirá individualmente se tem ou não interesse em buscar esta
responsabilização e o ressarcimento individual dela resultante. Aos acionistas da
Petrobras, portanto, é facultado defender individualmente seus direitos – o que
pode ser financeiramente inviável – ou promover sua defesa de modo coletivo,
por meio de entidade representativa – uma associação de acionistas minoritários,
por exemplo –, devidamente autorizada a representá-los.8 É perfeitamente
possível que alguns pretendam fazê-lo, outros não. Os que pretenderem a
responsabilização, podem buscá-la por meio da representação associativa prevista
no art. 5o, inciso XXI, da Constituição Federal.
Não se deve confundir a solução aqui proposta com a possibilidade de
atuação de associação de acionistas minoritários como substituta processual –
como ocorre nas ações de tutela coletiva.9 A solução ora proposta apenas
reconhece a possibilidade de representação prevista no texto constitucional,
permitindo o exercício do direito fundamental à representação associativa para
Constituição” in CLÈVE, Clèmerson Merlin. Direito Constitucional Brasileiro, vol. 1, Teoria da Constituição e
Direitos Fundamentais. São Paulo: Editora RT, 2014. p. 813-838.
7 Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Art. 5º: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXI - as entidades
associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou
extrajudicialmente”.
8 Note-se que existem exceções à necessidade de autorização, mas essas não se estendem à arbitragem, que
depende da vontade das partes. Veja-se a Súmula 629 do STF: “A impetração de mandado de segurança coletivo
por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”.
9 Sobre a possibilidade, confira-se MARIANI, Rômulo G. Arbitragens Coletivas no Brasil. São Paulo: Editora Atlas.
2015.

facilitar a atuação de múltiplos indivíduos em procedimento arbitral de interesse
comum.10
Outras questões que surgem no contexto ora discutido referem-se à
legitimidade do Ministério Público para defender direitos individuais
homogêneos em arbitragem e ao tratamento dos múltiplos indivíduos – em
situação idêntica e compondo o mesmo polo – representados pela associação no
procedimento arbitral, inclusive para fins de cálculos de custas e de
desenvolvimento do processo.
De todo modo e apesar destas questões correlatas que devem ser
enfrentadas, os acionistas minoritários podem valer-se de associação
representativa para viabilizar a resolução de conflitos coletivos por meio de
arbitragem.
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