
3ª COMPETIÇÃO DE ARBITRAGEM – FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO 

CAMPO/ CAM-CCBC 

 

Requerente: Atlântida Enterpreses Ltda. 

Requeridas: Companhia Corcunhas dos Portos Reais do Estado de São Paulo 

           Tabajara Ltda. 

 

A Requerida, autarquia estadual que faz supervisão portuária, em conjunto com empresa 

terceirizada e responsável pela gestão do Porto há mais de 30 (trinta) anos, abriram licitação para 

administrar um dos terminais do Porto local, cuja expansão recente incorporou um terceiro terminal a sua 

tradicional instalação. O referido edital entregaria a gestão do terminal 2 – central à empresa vencedora no 

processo licitatório. 

O Porto possui área total de 45 mil metros quadrados, divididos em três terminais O primeiro deles, à 

esquerda, comporta uma pequena parte para atracar embarcações e, em sua maior parte, abarca o 

estacionamento, restaurantes e prédios administrativos. O terminal 2, localizado no centro e coração do 

porto, possui a maior parte do espaço destinado à carga e descarga, bem como alojamento de containers.  

Por fim, o terminal 3, o mais novo, se situa à direita do terminal 2, incomunicável com o terminal 1, 

exceto pelas passagens subterrâneas e terrestres, todas elas possuindo um elo com o terminal central, 

objeto da referida licitação. 

A Requerente, empresa consagrada no ramo de gestão portuária, adentrou em processo licitatório 

na cidade de Corcunhas, Estado de São Paulo. Ao ser informada acerca de uma oportunidade em sua “cidade 

de nascimento”, não poupou esforços para participar da licitação que abrira naquele Porto. 

Como era de se esperar, a Requerente sagrou-se vencedora do regular processo licitatório para com 

a Requerida, e firmou o CONTRATO DE ARRENDAMENTO, nos termos do Edital de Concorrência nº. 02/2015. 

Assim definia a cláusula primeira do aludido instrumento: 

O contrato tem por objeto “a movimentação de contêineres e embarque e 

desembarque do terminal 2, com arrendamento de uma área de 15 mil metros do 

Porto da Cidade de Corcunhas – Estado de São Paulo”. 

 

        Ainda em relação ao instrumento firmado, a Requerente não possui exclusividade para atracação de 

navios naquele berço, embora tenha prioridade para tanto (cf. Cláusula Quarta do CONTRATO DE 

ARRENDAMENTO). Portanto, é permitida a atracação de embarcações destinadas a outros terminais, ligadas 

a outros operadores portuários. 



Além da primeira Requerida, a Companhia Corcunhas dos Portos Reais, havia também uma empresa 

de longa data parceria da autarquia, a Tabajara Ltda., empresa tradicional da cidade e responsável pela 

logística e revitalização constante do Porto. 

Por alguns meses, a operação entre as partes se manteve hígida e sem qualquer problemática.  

No entanto, além das constantes obras que a Tabajara realizava dentro do Porto, parte delas também 

se destinava ao Terminal 2, arrendado pela Requerente. As obras, na visão da Requerente, eram 

desnecessárias e/ou obsoletas, não produzindo o resultado desejado e prejudicando, assim na visão da 

Atlântida, o funcionamento do Porto, bem como o de seu terminal. 

Com a deterioração das tratativas diárias entre as partes, ambas acionaram os seus departamentos 

jurídicos, na intenção de notificar a parte adversa acerca do seu descontentamento. 

Por parte da Requerente, esta notificou as Requeridas para que, no prazo de 90 (noventa) dias, 

apresentasse um plano de revitalização e infraestrutura para que não fosse prejudicada com as obras 

constantes e ineficazes em seu ponto de vista. Não obstante, informou que, após o prazo mencionado, faria 

ela própria as obras e, ao seu fim, apontaria o valor final para pagamento pela parte Requerida. 

Por parte das Requeridas, estas notificaram a Requerente, informando que as obras foram 

previamente aprovadas em contrato aparte, que este não tinha relação com a Requerente, refutando as 

alegações em sua totalidade, visto que as obras, ao entender delas, eram necessárias, adequadas e 

plenamente funcionais. 

Apontou, por fim, que consoante a Cláusula Terceira do CONTRATO DE ARRENDAMENTO a 

CONTRATADA, por sua exclusiva conta, aplicaria os investimentos necessários à melhoria operacional da área 

arrendada e dos serviços sob sua coordenação. 

A situação, a partir das notificações extrajudiciais tomou rumos irremediáveis para procedimentos 

autocompositivos, visto que: 

i. A Requerente realizou as obras que julgou necessárias e, logo após, apresentou os cálculos 

acerca dos gastos realizados, na monta de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); 

ii. A Requerida, por sua vez, insistiu que as obras além do escopo de manter o Porto funcional 

eram de responsabilidade exclusiva da Requerente e refutou qualquer débito para com a parte 

adversa, requerendo a rescisão do contrato firmado. 

Ademais, entre as tratativas por e-mail, notificações e demais formas escritas de comunicação, a 

parte Requerente questionou a presença de cláusula compromissória no contrato, bem como a invalidade 

da licitação, visto que parte integrante do contrato não era pertencente à administração pública. 



Por sua vez, afirmou cabalmente que a recente reforma à Lei de Arbitragem garantia expressamente 

a participação da administração pública em Arbitragem, bem como apontou as inúmeras falhas cometidas 

pela parte adversa. 

Não vendo qualquer alternativa, com base no CONTRATO DE ARRENDAMENTO, cujo conteúdo possuía 

cláusula compromissória, optou pelas vias adequadas para a solução do litígio, respeitando o que fora 

disposto na cláusula compromissória, in verbis: 

Cláusula compromissória: 

1- Qualquer controvérsia oriunda deste contrato será resolvida por arbitragem. 

1.1- A arbitragem será administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da 

Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CAM-CCBC”) e obedecerá às normas 

estabelecidas no seu Regulamento, cujas disposições integram o presente 

contrato. 

1.2- O tribunal arbitral será constituído por três árbitros, indicados na forma 

prevista no Regulamento do CAM-CCBC.  

1.3-. A arbitragem terá sede em São Paulo, SP.  

1.4-. O procedimento arbitral será conduzido em vernáculo pátrio. 

1.5-. Lei aplicável: o Tribunal Arbitral julgará as controvérsias segundo as normas 

de direito estabelecidas pela legislação brasileira aplicável, não sendo autorizado o 

julgamento por equidade. 

 

Deste modo, solicitou a instalação de procedimento arbitral junto à Câmara de Comércio Brasil 

Canadá – CCBC, o que foi prontamente aceito pela Secretaria, cumprida as formalidades de praxe. 

Ficou assentado, em conjunto com o requerimento, a seguinte síntese da causa: 

O objeto da controvérsia concentra-se, em síntese, em alegações de 

descumprimento mútuo das obrigações contraídas pelas Partes firmatárias do 

Contrato de Arrendamento, que previam a gestão e a exploração daquelas 

instalações portuárias pela iniciativa privada.  

A Requerente, empresa vencedora da licitação, alegou, dentre outras coisas: o 

desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos e o descumprimento, por parte 

da empresa estatal, das obrigações a ela imposta por força de lei, o que teria 

obstado o cumprimento integral do contrato por parte da arrendatária.    

As Requeridas, por seu turno, sustentaram inexistir justa causa para a procedência 

do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro em favor da Requerente, 

refutando que, aparte a sua obrigação contratual, as demais obras deveriam ser 

por parte da Requerente. 

Os pedidos, consoante o Termo de Arbitragem nº 01/2019, foram- descritos da seguinte forma: 



I. Preliminarmente, o CONTRATO DE ARRENDAMENTO firmado entre Requerente e Requeridas é 

arbitrável face à presença de uma Autarquia Estadual no polo passivo da demanda? Se sim, a 

presença de um ente privado no polo passivo da demanda invalida e/ou compromete o 

procedimento arbitral? 

II. Ainda, há jurisdição arbitral no caso, visto que o CONTRATO DE ARRENDAMENTO, em certa 

medida, traria consequências ao contrato firmado entre as Requeridas? Em caso positivo, como 

a sistema arbitral trataria essa “junção” de contratos? 

III. No mérito, há razão no pleito da Requerente para reaver o valor gasto a título de inúmeras 

obras no Terminal 2? Além, tais obras eram de caráter inerente à atividade de tal sorte que são 

indispensáveis ou, por outro lado, eram meramente facilitadoras, o que jogaria o ônus para a 

própria Requerente? 

IV. Por fim, deve haver a repactuação do contrato pelo desequilíbrio econômico financeiro 

causado? Ou, em contrapartida, deve o contrato ser rescindido, visto que a parte Requerente 

deu causa a sua rescisão pelo inadimplemento das obrigações pactuadas no instrumento 

contratual ora em disputa? 

 

Regras aplicáveis: 

 

Regulamento de Arbitragem do CAM-CCBC(https://ccbc.org.br/cam-ccbc-centro-arbitragem-

mediacao/resolucao-de-disputas/arbitragem/regulamento-2012/)  

 

Resolução Administrativa n° 15/2016 (https://ccbc.org.br/cam-ccbc-centro-arbitragem-mediacao/resolucao-

de-disputas/resolucoes-administrativas/ra-15-2016-publicidade-em-procedimentos-com-a-adm-publica-

direta/)  

 

Resolução Administrativa n° 09/2014 (https://ccbc.org.br/cam-ccbc-centro-arbitragem-mediacao/resolucao-

de-disputas/resolucoes-administrativas/ra-09-2014-arbitragens-com-a-adm-publica-brasileira/) 
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