


BASE LEGAL

→ LEI 9.307 DE 1996 

→ LEI 13.129 DE 2015

→ DECRETO 8.465 DE 2015

→ NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (LEI 13.105 DE 2015)



VANTAGENS PROPORCIONADAS PELA ARBITRAGEM

● Base legal eficiente: o Brasil possui leis que garantem o 
uso seguro da arbitragem

● Celeridade: disputas pequenas podem ser resolvidas em 
curto prazo (entre 3 a 6 meses), enquanto litígios mais 
complexos podem levar entre 12 a 18 meses em média. 

● Qualidade técnica das decisões: possibilidade de 
escolha de árbitros com profundo conhecimento sobre o tema

● Flexibilidade: os procedimentos podem ser ajustados 
conforme as características do caso e interesse das 
partes



● Confidencialidade: os processos seguem em sigilo, 
exceto na arbitragem portuária.

● Exequibilidade: as decisões proferidas em sede de 
arbitragem podem ser facilmente executadas dentro 
do território nacional.

● Redução de custos: o encurtamento do prazo para 
solução do litígio reduz o agravamento dos valores 
envolvidos, bem como os custos e respectivas despesas. 



CLÁUSULA DE ARBITRAGEM 

A cláusula arbitral é a convenção através da qual as partes em um contrato 
comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios eventualmente 
derivados da respectiva relação jurídica.

É um instrumento preventivo para se estabelecer  meios e critérios para a 
solução de eventuais disputas que possam surgir em razão de uma relação 
jurídica estabelecida em contrato. 

Portanto, é anterior às próprias disputas e abrangem eventos futuros e 
incertos, relacionados ao objeto do contrato a que se referem.



EXEMPLO DE CLÁUSULA DE ARBITRAGEM 

“As partes obrigam-se a submeter qualquer divergência, conflito ou litígio 
decorrente do presente contrato, inclusive quanto à sua interpretação ou 
execução, a arbitragem a ser promovida pelo CENTRO BRASILEIRO DE 
ARBITRAGEM MARÍTIMA – CBAM, na forma do Regulamento do referido 
CBAM, que é aceito pelas partes que declaram conhecê-lo e concordar 
com os termos do mesmo”. 

(Cláusula padrão sugerida pelo CBAM)



COMPROMISSO ARBITRAL 

O compromisso arbitral é a convenção bilateral pela qual as partes 
renunciam à jurisdição estatal e se obrigam a se submeter à decisão se 
árbitros por elas indicados, ou ainda o instrumento de que se valem os 
interessados para, de comum acordo, atribuírem a terceiro (denominado 
árbitro) a solução de pendências entre eles existentes.

Diferentemente da cláusula arbitral, o compromisso é posterior ao próprio 
conflito e se refere especificamente a determinada disputa.



ARBITRAGEM MARÍTIMA NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS

Alguns exemplos de conflitos típicos do direito marítimo, decorrentes de 
relações contratuais, que podem ser resolvidos através de arbitragem e 
mediação:

● Cargo Claims

● Cobrança de frete, demurrage e detention

● Disputas relacionadas aos contratos de serviços de apoio e  offshore



ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO MARÍTIMA NAS HIPÓTESES DECORRENTES 
DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL

Exemplo típico: 

Arrestos de embarcações e ações indenizatórias decorrentes de acidentes 
da navegação



ARBITRAGEM NO DIREITO PORTUÁRIO

Exemplo típico: 

Disputas decorrentes de contratos de arrendamento portuário



CARACTERÍSTICAS DA ARBITRAGEM PORTUÁRIA 

Cláusula compromissória pré-determinada pela Poder Público

A decisão arbitral deverá se basear exclusivamente na lei brasileira

As causas de valor superior a R$ 20 milhões serão resolvidas por um 
colegiado composto por 3 árbitros

Prazo de defesa de no mínimo 45 dias

Custas e despesas do processo de arbitragem serão inicialmente 
suportadas pela empresa arrendatária, cabendo reembolso junto ao 
Poder Público Federal no caso desta ser bem sucedida na ação

Todas as informações do processo serão tornadas públicas



EXEMPLO PRÁTICO - CASO LIBRA TERMINAIS

Em setembro de 2015, foi firmado o primeiro termo de compromisso arbitral 
destinado a solução de litígios no ambiente regulatório portuário. Na ocasião, de 
um lado, a União Federal juntamente com a Secretaria Especial de Portos (SEP) e 
com a ANTAQ e CODESP e, de outro, a Libra Terminal S/A, arrendatária de terminal 
portuário situado no porto organizado de Santos. 

Nos termos do referido documento, as partes convencionaram no sentido extinguir 
um total de 09 (nove) ações judiciais que tramitavam na Justiça Federal de Santos e 
no Tribunal Regional Federal de São Paulo (3ª Região), estabelecendo a solução de 
tais disputas, que estão relacionadas ao contrato de arrendamento firmado entre si, 
deverão ser resolvidas mediante procedimento arbitral perante o renomado Centro 
de Mediação de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, em São Paulo, 
mediante 3 (três) árbitros indicados pela referida Câmara, consoante o permissivo 
legal estabelecido no Decreto 8465/15. 



SOBRE O CBAM – CENTRO BRASILEIRO DE ARBITRAGEM MARÍTIMA

O CBAM foi criado sob um conceito diferente das entidades arbitrais nacionais em 
geral. Além de ser um núcleo especialista nas questões marítimas, é um centro de 
arbitragem e conciliação inteiramente independente, auto-sustentável e gerido 
pelos próprios usuários potenciais desses dois meios alternativos de solução de 
disputas. 

Ou seja, é o próprio mercado usuário dos serviços de arbitragem organizando e 
governando um centro que lhes preste os serviços de que necessitam.

O CBAM oferece uma arbitragem e uma mediação altamente especializada, a um 
custo eficiente e razoável, contribuindo, assim, para tornar o Brasil um centro de 
excelência em arbitragens e mediações nacionais e internacionais no setor 
de shipping.



Marcelo Sammarco
marcelo@sammarco.com.br 

Centro Brasileiro de Arbitragem Marítima
www.cbam.com.br | cbam@cbam.com.br 

OBRIGADO !!!
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