
ARBRITRAGEM NA ATIVIDADE PORTUÁRIA



TEMAS PARA DISCUSSÃO

1. Métodos de solução de controvérsias;

2. Arbitragem na atividade portuária – visão do terminal;

3. Reforma da Lei dos Portos – arbitragem em controvérsia

com a Administração Pública (poder concedente);

4. Comentários ao Decreto 8.465/2015;

5. Leading case;



1. MÉTODOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS



Arbitragem – resumo do necessário

• Consensual/Convenção de arbitragem;

• Pressupõe igualdade das partes para a construção do procedimento;

• No Brasil regulada pela Lei Federal n.º 9.307/96;

• São arbitráveis questões relativas a direitos patrimoniais disponíveis ($$);

• Não arbitráveis: questões criminais, direito de menor, etc...

LA. Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica

sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário.

LA. Artigo 31. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os

mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo

condenatória, constitui título executivo.
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• Constituição Federal garantiu 

acesso ao Judiciário;

• Procura-se a saída do 

Judiciário.

• Arbitragem como alternativa

• Prazo médio ação judicial 10 

anos – casos mais complexos 

ainda mais;

• Prazo médio arbitragem – 18 a 

24 meses.

• 1 nova ação 

judicial a cada 

5 segundos

• 107 mi de 

processos 

acumulados

• 206 mi de 

habitantes

Panorama do Sistema Judiciário



Cláusula compromissória como regra;

• TSA – Terminal service agreement;

• Aquisição de equipamentos;

• Contratos de construção e ampliação da

infraestrutura;

• Seguros/sinistros;

• Surgimento de controvérsias destas

relações;

• Utilização da arbitragem como método

mais adequado para solução de

controvérsias;

2. Arbitragem: visão do Terminal



Arbitragem Portuária e Administração Pública

• Arbitragem como método de solução de controvérsias é prática

consolidada no Brasil;

• Polêmica na doutrina e nos tribunais quanto a arbitrabilidade das

questões envolvendo a Administração Pública;

• Exemplo, discussão de: multas, taxas e/ou reequilíbrio econômico e

financeiros dos contratos de arrendamento;

• Doutrina Administrativa clássica não aceitava que entes do Estados

pudessem se submeter a uma Câmara Arbitral privada, fora do âmbito

do judiciário;

• Havia certa insegurança jurídica no procedimento, pelo risco de

questionamentos judiciais e perda do resultado prático da decisão

arbitral (especialmente a celeridade);



3. Reforma do Sistema Portuário – Lei 12.815/2013

Permitiu a renovação antecipada dos contratos de arrendamento anteriores, desde

que expresso no contrato; aceito o compromisso de investimento pelo poder público

e que não houvesse pendências do arrendatário;

Art. 62. O inadimplemento, pelas concessionárias, arrendatárias, autorizatárias

e operadoras portuárias no recolhimento de tarifas portuárias e outras

obrigações financeiras perante a administração do porto e a Antaq, assim

declarado em decisão final, impossibilita a inadimplente de celebrar ou

prorrogar contratos de concessão e arrendamento, bem como obter novas

autorizações.

§ 1o Para dirimir litígios relativos aos débitos a que se refere o

caput, poderá ser utilizada a arbitragem, nos termos da Lei no

9.307, de 23 de setembro de 1996. [Lei de Arbitragem]

• Arbitragem como método adequado de solução destas controvérsias.

• Foco na celeridade e segurança jurídica a fim de estimular novos

investimentos com a renovação antecipada dos contratos de arrendamento;

• Regulamentada pelo Decreto 8.465/2015;



Reforma da Lei de Arbitragem – Lei 13.129/15

LA Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem

para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.

§ 1o A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da

arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais

disponíveis. (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)

§ 2o A autoridade ou o órgão competente da administração pública direta para a

celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou

transações. (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)

• Esta alteração legal dá segurança jurídica a arbitrabilidade das questões

envolvendo Administração Pública;



4. Comentários ao Decreto 8465/2015

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre as normas para a realização de arbitragem para dirimir

litígios que envolvam a União ou as entidades da administração pública federal indireta e

as concessionárias, arrendatárias, autorizatárias ou os operadores portuários em relação

ao inadimplemento no recolhimento de tarifas portuárias ou outras obrigações

financeiras perante a administração do porto e a Agência Nacional de Transportes

Aquaviários - Antaq, conforme o disposto no § 1º do art. 62 da Lei nº 12.815, de 5

de junho de 2013.

Art. 2º Incluem-se entre os litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis que podem

ser objeto da arbitragem de que trata este Decreto:

I - inadimplência de obrigações contratuais por qualquer das partes;

II - questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos

contratos; e

III - outras questões relacionadas ao inadimplemento no recolhimento de tarifas

portuárias ou outras obrigações financeiras perante a administração do porto e a

Antaq.



Comentários ao Decreto 8465/2015

• Necessidade do Decreto?

• Lei 9307/96 suficiente para autorizar a arbitragem, especialmente após

reforma (Lei 13.129/15);

• Art. 62, §1º da Lei dos Portos suficiente para orientar a utilização da

arbitragem;

• Entendido como um comando aos agentes públicos;

• Inova ao tratar de reequilíbrio econômico-financeiro do arrendamento;

• Disposições do decreto atingem direta e indiretamente os contratados,

dirigismo e formalismo excessivo/proteção do poder público

• Art. 3º, IV, todas as informações do processo serão tornadas públicas;

• Art. 3º, V, Árbitro único para questões até R$20mi e colegiado acima de

R$ 20mi, valor atribuído à discussão pela Administração;

• Colegiado deve ser formado por pelo menos 1 bacharel em Direito;

• Art. 3º, VII, Adiantamento das despesas da arbitragem pelo contratado;



Comentários ao Decreto 8465/2015

• Art. 3º IX, cada parte arcará com os honorários dos seus advogados,

limitação à sucumbência;

• Art. 3º, §3º, os árbitros devem ser escolhidos de comum acordo entre as

partes;

• Art. 10, §1º, intimação à AGU somente pessoal, não postal;

Preferência à utilização da arbitragem

Art. 9º, § 2º Será dada preferência à arbitragem:

I - nos casos de litígios que envolvam análise técnica de caráter não jurídico; ou

II - sempre que a demora na solução definitiva do litígio possa:

a) gerar prejuízo à adequada prestação do serviço ou à operação do porto; ou

b) inibir investimentos considerados prioritários.



Comentários ao Decreto 8465/2015

Prorrogação dos contratos de arrendamento

Art. 13. Prorrogação desde que o contratado:

I – pague integralmente o valor incontroverso;

II – deposite à disposição do árbitro o valor provisório da obrigação em disputa;

III – se obrigue a pagar a diferença entre o valor prov. e o valor da condenação;

Prazo para pagamento da diferença fixado na sentença arbitral:

a. Máximo de 5 anos;

b. Se superior a 180 dias em prestações, a primeira em 180 dias;

c. Se a sentença não fixar prazo, em 180 dias;

Art. 14. Pode ser aplicado aos contratos de arrendamento em curso,

independente de aditivo;



5. Leading case – Libra Terminais

• Interessante destacar o leading case da recente regulação da arbitragem

na atividade portuária brasileira;

• No caso o considerado “maior passivo portuário brasileiro” a Libra

Terminais e a CODESP discutiam em uma série de ações judicias uma

dívida do arrendamento do Terminal 35 de 1998 (17 anos) de cerca de

R$ 1 bilhão, sem perspectiva de prazo para resolução;

• Após a publicação da reforma legal, as partes firmaram em Setembro de

2015 compromisso arbitral a fim de resolver o imbróglio e permitir a

antecipação da renovação antecipada do contrato da Libra por mais 20

anos. (fonte: Valor Econômico)

• Esta iniciativa, aponta a busca pela celeridade e eficiência permitindo a

realização de novos investimentos;



Estudo do Banco Mundial “Investing Across Boarders”, concluiu que:

um sistema jurídico pró-arbitragem é um importante

indicador que mede a facilidade de entrada de empresas

estrangeiras, gerando novas oportunidades para os

empresários e para o Estado. (FONTE: VALOR ECONOMICO)



Obrigado!
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