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“Another advantage of arbitration is 
confidentiality but, as was pointed out 
during the first panel, this leads to 
lack of transparency. In areas of law 
that are more or less exclusively dealt 
with by arbitration, you don’t have 
any development of law and that 
leads to more disputes because 
you don’t know what the law is. 
The issue may have been decided 
ten times but no one knows how!” 

 

GAR Live Frankfurt 2018 



“In whose interests is transparency: is 
it the wider public; is it sheer 
curiosity; is it the academics who take 
issue with the fact that in certain 
fields you really don’t have any case 
law? That is a problem, I agree. For 
example, if you take post-M&A 
disputes in Switzerland, there’s almost 
no case law because everything is 
decided through arbitration. But is 
that the users’ problem? Do they not 
have an overriding interest in just 
silently resolving their disputes?” 
 

GAR Live Frankfurt 2018 



International Arbitration Survey - (QMUL and White&Case) 

2010 International Arbitration Survey: Choices in International Arbitration: 

- 62% dos pesquisados consideram a confidencialidade um aspecto muito importante da arbitragem internacional. 

- 35% dos pesquisados deixariam de utilizar a arbitragem internacional se não fosse respeitada a confidencialidade. 

- 69% dos pesquisados entendem que a confidencialidade da arbitragem internacional deve incluir a sentença arbitral.  

2015 International Arbitration Survey: Improvements and Innovations in International Arbitration: 

 -  33% dos pesquisados consideram a confidencialidade uma das três mais importantes características da arbitragem. 

- 2a característica mais citada pelos advogados internos como inerente à arbitragem é a confidencialidade. 

- Confidencialidade dificulta mecanismos de avaliação coletiva, que estimulam avanços relevantes na arbitragem. 

2018 International Arbitration Survey: the Evolution of International Arbitration: 

- 87% dos pesquisados consideram a confidencialidade um aspecto muito importante da arbitragem internacional. 

- 35% dos pesquisados consideram a confidencialidade uma das mais importantes características da arbitragem internacional. 

- 46% dos advogados internos consideram a confidencialidade uma das três importantes características da arbitragem. 

- 57% dos advogados internos consideram a confidencialidade “muito importante”. 

- 69% dos advogados internos entendem que a confidencialidade deveria estar sujeita a uma função “opt out”. 

 



“As arbitration clauses are widespread in some 
sectors of economic activity, there has been a 
serious impediment to the development of 
the common law by the courts in the UK, 
particularly though the Commercial Courts in 
London […]  

 

 UK commercial courts v. arbitration 

Lord Thomas of Cwmgiedd 

a. It is the courts that develop the law. 
Arbitration does not. 
b. Courts articulate and explain rights, including 
definitive rulings on the scope and 
interpretation of contractual clauses, financial 
instruments and so on. Arbitration does not. 
c. As has been very rightly noted, „open court 
proceedings enable people to watch, debate, 
develop, contest, and materialize the exercise of 
both public and private power‟. Arbitration does 
not.” 



“The fundamental importance of the 
publication of arbitration awards derives from 
the fact that, absent of a doctrine of stare 
decisis in arbitration, arbitral precedent will 
only operate in presence of a repetition of 
identical solutions in a number of different 
cases. […] The persuasiveness, which 
supposes an exemplary value and, as a 
consequence, a judgment on the value of a 
particular decision, often needs to be 
combined with quantity. Precedential value 
could only be given to a consistent line 
of decisions. The same applies to arbitral 
awards.” 

Persuasive precedents 

ALEXIS MOURRE & ALEXANDRE VAGENHEIM 



Direito Societário e arbitragem no Brasil 

“O sigilo é um dos princípios universalmente adotados nos procedimentos 
arbitrais, o que vem a atender, muitas vezes, ao melhor interesse das 
partes. 

Contudo, no caso do mercado de capitais, a aplicação absoluta da 
regra de sigilo impede que os julgamentos dos casos concretos 
componham um conjunto de precedentes que venham a iluminar a 
interpretação e a estabelecer modelos de comportamento, 
indispensáveis para a evolução do direito societário. 

Destarte, para que a arbitragem cumpra adequadamente sua função no 
mercado de capitais, é de fundamental importância excepcionar a 
regra do sigilo do procedimento, seja para permitir que o mercado seja 
devidamente informado sobre fatos que possam vir a influenciar as decisões 
de compra e de venda de valores mobiliários, seja para tornar possível a 
formação de um conjunto de precedentes.” 

EDUARDO SECCHI MUNHOZ 



Governança Corporativa e arbitragem no Brasil 

“Em conclusão, argumentamos que a arbitragem, tal como é atualmente 
estruturada, apesar de trazer alguns benefícios no que tange à agilidade e 
rapidez da solução de controvérsias, a longo prazo impedirá avanços 
alcançados em outros sistemas que apresentem mecanismos para a 
publicidade de informações sobre as disputas societárias e resultará em 
grande barreira ao desenvolvimento do mercado de capitais e da 
governança corporativa, o que, ironicamente contraria o preconizado 
pelos „melhores‟ segmentos de governança que a adotam. 

Assim, defendemos que o sigilo da arbitragem na CAM e nos conflitos de 
mercado de capitais em geral deve ser flexibilizado de modo que o mercado 
possa, como regra geral, ter acesso às informações dos processos 
arbitrais tal como ocorre nos processos judiciais. Essa proposta é, 
inclusive, plenamente coerente com a Lei de Arbitragem brasileira, a qual não 
estabelece o sigilo como regra, e com a visão dos especialistas, que também 
não o consideram característica principal dos procedimentos arbitrais.” 

ÉRICA GORGA 



Jurisprudência arbitral societária 

“Vários assuntos ligados ao direito societário (poder de 
controle, direitos de minoritários, responsabilidade de 
administradores, distribuição de dividendos, exclusão de 
sócios, acordos de acionistas e muitos outros) teriam sua 
discussão enriquecida no Brasil. O mesmo valeria, também, 
para operações e negócios societários (aquisição de ações, 
opções de compra ou venda de valores mobiliários, cisão, 
incorporação, reorganização societária etc.). 
A divulgação sistemática de sentenças arbitrais fomentaria 
as discussões acerca das matérias já analisadas, não só em 
foros acadêmicos, mas, também, entre aqueles que 
vivenciam o direito societário em suas práticas diárias. Os 
árbitros, por sua vez, teriam o benefício de conhecer as 
nuances de casos anteriores (inclusive de outras câmaras) 
e, com isso, podem sofisticar suas próprias análises ao 
julgar determinado litígio.” 

RENATO BERGER & RAFAEL CARVALHO 



CASO DISNEY (DELAWARE) 

Tema: Pacote de remuneração e verbas 
rescisórias oferecido ao CEO, que permaneceu 
apenas 14 meses no cargo, alcançou o patamar 
de USD 140 milhões. 

Ação: acionistas buscaram a responsabilização 
do Conselho de Administração. 

Decisão: Corte de Delaware rejeitou a ação, mas 
ressalvou que as práticas da Disney não 
deveriam ser tomadas como exemplo de 
governança corporativa atual, que tinha mudado 
muito nos últimos 10 anos, em relação à época 
em que as ações foram realizadas. 

Divulgação: todos os detalhes que levaram à 
decisão de aprovação do pacote de remuneração 
tornaram-se manchetes dos principais meios de 
comunicação, produzindo enorme debate. 



“The publication of the awards could shed some 
light into how the arbitral tribunals select the law 
they find most appropriate, and whether 
arbitrators show preference for certain bodies of 
law. It could also foster consistency in the 
application by arbitral tribunals of international 
law, or regulations of soft law such as the 
UNIDROIT Principles. Furthermore, it has been 
argued that public access to arbitral awards could 
make the content of lex mercatoria more 
accessible, enhance its status, and 
contribute significantly to the development 
of the law in the international commercial 
area.”   

Relevant legal development 

M. Florencia Villaggi 
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