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Por que os empresários que atuam com comércio 

internacional devem considerar a arbitragem como 

um mecanismo de resolução de disputas?  

Case: a proximidade do Brasil à OCDE e a aplicação 

concreta pelo CADE das práticas europeias para 

estimular a resolução de disputas comerciais por 

meio de arbitragens fast-track. 



Por que um empresário opta pela utilização da 

arbitragem?

Fonte: School of International Arbitration. Centre for Commercial Law Studied at Queen Mary University of London.



97% dos entrevistados pela arbitragem internacional 

Fonte: School of International Arbitration. Centre for Commercial Law Studied at Queen Mary University of London.



O reflexo positivo da aproximação do Brasil à 

OCDE para as arbitragens

• OCDE, Comitês e postura pró-arbitragem

• Precedentes europeus representativos na OCDE

• Precedentes brasileiros



Entrada no Brasil na OCDE – Opinião do Governo

• Economia aberta e transparente;

• Melhoria no ambiente de negócios, governança e 

gasto público;

• Mitigar a perda do grau de investimento e retomada 

da confiança;

• Possibilidade de influenciar no debate das políticas 

públicas em contexto global; e

• Compromisso com as melhores práticas 

internacionais.
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OCDE – Brasil no Comitê da Concorrência

• Participação ativa nos Comitês

• Brasil ingressa como membro no Comitê da Concorrência

• Capacidade de influenciar políticas

• Conhecimento e disseminação das melhores práticas

• Importante: preocupação do Comitê da Concorrência com a 

autonomia dos agentes econômicos para resolução de suas 

disputas e manutenção das relações comerciais



OCDE - Arbitration and Competition Report

• Flexibilidade na escolha dos 

árbitros e do procedimento

• Afastamento da jurisdição estatal

• Celeridade

• Amplo reconhecimento da 

exequibilidade da decisão



OCDE - Arbitration and Competition Report

“Another way in which arbitration can be used 

in competition law enforcement in through the 

inclusion of arbitration clauses in merger 

remedies. […] a distinction should be made 

between commitments in merger cases, which 

are voluntary tools, and the imposition of 

remedies”. 

“Access commitments oblige parties to 

grant access to, for example, technology 

licenses or infrastructure”. 



Case: Lufthansa / SN Holding (2009)

• Lufthansa pretende adquirir o controle da SN Airholding (Brussels

Airlines)

• Lufthansa (2007): 45 milhões de passageiros; 206 destinos; 272 

aeronaves; hubs em Frankfurt, Munich e Dusseldorf; controladora da 

Swiss International Airlines (Zurich), da Air Dolomiti, da Eurowings e da 

low cost Germanwings; em processo de aquisição do controle da 

British Midland e detinha 19% das ações da americana Jet Blue.

• SN era a holding da Brussels Airlines (2007): 6 milhões de 

passageiros; 61 destinos; 51 aeronaves. SN tem seu hub em Bruxelas.

• Impacto na competição de empresas na área econômica europeia. 



Case: Lufthansa / SN Holding (2009)

Compromisso apresentados para viabilizar o negócio: 

• acesso e transferência de slots aos Entrantes nos aeroportos de 

Bruxelas, Frankfurt, Munich, Hamburgo e Zurique, bem como outras 

medidas laterais; e

• cláusula arbitral (fast-track) para disputas relativas ao cumprimento.

Entrante: 

"Any airline, or airlines that are each members of the same alliance (other than the

Parties), including all airlines controlling it/them or controlled by it/them, able to offer

a new or additional Competitive Air Service individually or collectively by codeshare

and needing a slot or slots to be made available by Lufthansa in accordance with the

Commitments to operate a Competitive Air Service."



Case: Lufthansa / SN Holding (2009)



Case: Deutsche Bahn / EWS (2007)

• Deutsche Bahn pretende adquirir o controle da English Welsh & 

Scottish Railway Holding Limited

• DB (2007): transporte de passageiros e cargas em linha férrea nos 

países da Alemanha, Itália, Holanda, Suíça e Dinamarca.

• EWS (2007): sucessora da UK National Rail no transporte de cargas. 

Atuava no Reino Unido e na França.

• Impacto no mercado francês: DB possui incentivos para enfraquecer a 

competição existente na França entre a EWS e a SNCF, resultando no 

fortalecimento de uma posição dominante da SNCF.



Case: Deutsche Bahn / EWS (2007)

Compromissos apresentados para viabilizar o negócio:

• o fortalecimento de um plano de expansão das atividades da Euro 

Cargo Rail (ECR) uma subsidiária da EWS; 

• restrição quanto ao uso de locomotivas da EWS pela DB na França; 

• o acesso às instalações da ECR, de treinamento e manutenção, para 

quaisquer terceiros Entrantes no mercado francês, durante período 

determinado; e

• cláusula arbitral (fast-track) para disputas relativas ao cumprimento 

da obrigação de acesso às instalações da ECR.



Case: Deutsche Bahn / EWS (2007)



Reflexos positivos no Brasil?



Caso: All Rumo (ACC nº 08700.000871/2015-32 - CADE)

Incorporação das ações da ALL pela Rumo (Cosan).

A operação foi notificada ao CADE em 2014. 

A SG impugnou a operação por identificar impactos nos mercados de:

• produção e distribuição de açúcar, 

• produção e distribuição de combustíveis líquidos, 

• serviços logísticos para exportação de açúcar e 

• terminais portuários de granéis vegetais no Porto de Santos, tendo apontado 

possíveis problemas concorrenciais com relação aos três primeiros mercados. 

Nesse sentido, apontou que a Operação poderia criar incentivos para a adoção 

das seguintes condutas anticompetitivas: (a) adoção de estratégias de 

discriminação; (b) criação de dificuldades ao estabelecimento de players 

independentes em mercados verticalmente relacionados; (c) acesso a 

informações concorrencialmente sensíveis de concorrentes; e (d) venda casada.



Caso: All Rumo (ACC nº 08700.000871/2015-32 - CADE)

Compromissos: 

...a garantia de acesso e utilização das atividades relacionadas à 

Operação de maneira isonômica e não discriminatória, seja na oferta, na 

contratação e na prestação de:

• serviços de transporte ferroviário;

• serviços de transbordo;

• serviço de armazenagem; e 

• serviço de elevação portuária. 

E mais: compromisso de submissão das disputas à arbitragem.



Caso: All Rumo (ACC nº 08700.000871/2015-32 - CADE)



Caso: Bovespa / CETIP (ACC nº 08700.004860/2016-11 - CADE)

Ato de concentração entre Bovespa e CETIP.

A operação foi notificada ao CADE em 2016. 

A SG impugnou a operação ao Tribunal do CADE com os seguintes 

fundamentos: 

• formação de monopólio em alguns segmentos de balcão em que havia 

concorrência, ainda que incipiente, entre as Requerentes, embora seja 

relevante destacar que se trata de poucos segmentos, e muito pouco 

significativos em relação ao todo; 

• eliminação da concorrência potencial entre as Requerentes em alguns 

segmentos, especialmente no mercado de balcão; e 

• potencial elevação das barreiras à entrada de novos agentes nos mercados 

afetados, em razão de sua estrutura verticalizada e da possibilidade de 

caracterização de sua central depositária como essential facility.



Caso: Bovespa / CETIP (ACC nº 08700.004860/2016-11 - CADE)

Compromissos:

• Fixação regras de acesso aos mercados de bolsa e balcão;

• Tratamento isonômico e não discriminatório a IMFs;

• Comitê de Produtos e Precificação e Participação dos Clientes;

• Submissão das disputas à arbitragem.



Caso: Bovespa / CETIP (ACC nº 08700.004860/2016-11 - CADE)



Caso: Bovespa / CETIP (ACC nº 08700.004860/2016-11 - CADE)



Brasil e OCDE: efeitos concretos de uma política pró-

arbitragem 

• acolhimento e aplicação das boas práticas propagadas pela OCDE

• estímulo às arbitragens comerciais com componente 

concorrencial no Brasil

• necessidade de visão estratégica

• desenvolvimento



Obrigada.
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