
2ª Competição de Arbitragem FDSBC/CAM-CCBC 
 

CASO PRÁTICO  
 

NELSON e SILVIO foram sócios fundadores na sociedade originalmente denominada 
¨MARTE CINEMAS LTDA¨, sediada em São Bernardo do Campo, na Avenida Senador 
Vergueiro, n. 2285, e que possui dois cinemas, que adotam o nome fantasia 
¨CINEMARTE¨, sendo um no local de seu endereço sede, e outro na cidade de Santo 
André. Nos locais, existem também duas lanchonetes integradas aos cinemas, que servem 
refeições, bebidas, lanches e outros produtos alimentícios, adotando uma temática 
relacionada a filmes e história do cinema. Referida sociedade foi fundada no ano de 1993, 
desde então mantendo os estabelecimentos nos referidos locais.  
 
NELSON e SILVIO possuíam igual participação (50%) na sociedade, sendo ambos 
administradores. No ano de 2014, eles negociaram a venda da totalidade de suas quotas 
para DIANA, sendo que o negócio foi fechado em 14/06/2014. Dado que DIANA adquiriu a 
totalidade das quotas, a sociedade foi transformada em uma Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada – EIRELI, adotando desde o segundo semestre de 2014 como 
nome empresarial a denominação ¨MARTE CINEMAS EIRELI¨, embora mantendo 
integralmente o nome fantasia e a estrutura dos estabelecimentos, e tendo DIANA por 
titular e administradora. 
 
Do contrato de venda de quotas, constou a cláusula 11ª, estipulando uma obrigação de 
não concorrência por parte dos vendedores, com o seguinte conteúdo: 
 

Cláusula Décima Primeira – DA OBRIGAÇÃO DE NÃO CONCORRÊNCIA E NÃO 
RESTABELECIMENTO 
 
Os vendedores obrigam-se a não concorrer com a compradora e com a pessoa 
jurídica transferida, em um raio de 50 quilômetros dos estabelecimentos, em 
ramo econômico que possa sob qualquer forma causar danos à compradora, e 
por prazo necessário à fidelização da clientela em favor da compradora. 
 
Parágrafo único: A obrigação acima prevista se aplica aos vendedores, de 
forma direta ou por intermédio de interposta pessoa, inclusive a seus 
familiares e sucessores. 

 
Ainda, constaram também no contrato as seguintes cláusulas:  

 
Cláusula Décima Sétima – SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS 
 
Qualquer controvérsia originária do presente contrato será submetida 
obrigatoriamente à Mediação ou Arbitragem, conforme necessário, sendo que 
ambos os procedimentos serão administrados pelo Centro de Arbitragem e 
Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CAM-CCBC”), de acordo 
com seus regimentos internos, sendo que em não se obtendo solução 
consensual em eventual mediação instaurada, a controvérsia será 
definitivamente resolvida por arbitragem, administrada pelo CAM-CCBC, 



constituindo-se o tribunal arbitral de três árbitros, indicados na forma do 
citado Regulamento. 

 
Cláusula Décima Oitava  – FORO 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de São Bernardo do Campo, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para fins de obtenção de 
medidas de urgência, execução de sentença e demais procedimentos judiciais 
que se façam necessários ao presente caso, ainda que de forma 
complementar. 

 
A MARTE CINEMAS EIRELI mantem seus cinemas em pleno funcionamento até hoje.   
 
No entanto, em fevereiro de 2018, DIANA tomou conhecimento de um novo 
empreendimento, inaugurado em 02/02/2018, na Av. Senador Vergueiro, a uma distância 
de menos de um quilometro do CINEMARTE de São Bernardo. O local é um centro de 
entretenimento, de nome fantasia ¨POINT SBC¨, composto por uma pista de boliche e 
uma pista de kart indoor, além de possuir no espaço uma pequena lanchonete 
terceirizada (pertencente a um locatário – Jonatas Figueiredo Alimentos - ME), que vende 
bebidas, salgadinhos, lanches etc. O ¨POINT SBC¨ pertence à sociedade empresária ¨Alta 
Vista Entretenimento e Alimentação LTDA¨, sendo que seu quadro societário é composto 
por DARIO, que possui 40% das quotas, além de ser o único administrador da sociedade, e 
tendo por demais sócios NELSON e SILVIO, cada um possuindo 30% das quotas, sendo que 
nenhum deles dois possui poderes de administração. 
 
A partir de fevereiro, DIANA observou uma queda substancial (em torno de 20%) no 
número de clientes no cinema de São Bernardo. Entendendo que a inauguração da 
¨POINT ABC¨ está lhe causando dano e que foi uma transgressão de NELSON e SILVIO à 
cláusula 11ª do contrato, DIANA, em seu nome, enviou notificação extrajudicial a cada um 
dos vendedores, alegando que a ¨POINT ABC¨ representava infração contratual, e exigindo 
a imediata interrupção das atividades, dado que em seu entender ambos os 
estabelecimentos competem pelos mesmos clientes em busca de entretenimento.  
 
SILVIO e NELSON contranotificaram, separadamente, mas com o argumento comum de 
que não houve qualquer infração ao contrato, dado que (i) os ramos de atuação são 
totalmente distintos, (ii) o prazo contratual necessário à fidelização da clientela já 
transcorreu integralmente, (iii) que eles não praticaram qualquer restabelecimento, já que 
o estabelecimento ¨POINT SBC¨ não lhes pertence, sendo de propriedade de ¨Alta Vista 
Entretenimento e Alimentação LTDA¨; e (iv) que em relação à sociedade eles são meros 
sócios minoritários investidores, sem qualquer ingerência na administração social. Diante 
disso, refutaram os argumentos de DIANA.  
 
Inconformada com a resposta de NELSON e SILVIO, DIANA requereu junto à CAM-CCBC a 
instituição de procedimento de mediação em face de NELSON, SILVIO e ALTA VISTA, sendo 
que, embora convidados, eles se recusaram a negociar, levando a um insucesso da 
medida. 
 



Frente a isso, DIANA solicitou à Câmara a instituição da arbitragem, para que o tribunal 
apure eventual infração à cláusula contratual e à obrigação de não concorrência, bem 
como avalie eventual reparação pelo dano sofrido.  
 
No entanto, em manifestação fundada no item 4.5 do regulamento do CAM-CCBC,   
NELSON e SILVIO apresentaram objeção à arbitragem, por entenderem que a cláusula 
arbitral é patológica, não vinculando as partes, além de que a cláusula 18ª do contrato faz 
menção a medidas judiciais. ALTA VISTA, por sua vez, além de partilhar do mesmo 
argumento do vício quanto à cláusula, alega ser parte ilegítima para figurar no pleito, 
dado que não foi parte do contrato em que consta a cláusula. 
 
Referida objeção foi indeferida pelo CAM-CCBC, frente ao que se determinou a instituição 
do procedimento arbitral.  
 


