2

ISSN 1677-7042

EMB.DECL. NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIO(7)
NALIDADE 5.057
ORIGEM
: ADI - 5057 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED.
: PARAÍBA
RELATOR
: MIN. LUIZ FUX
EMBTE.(S)
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS ESTADUAIS - ANAMAGES
ADV.(A/S)
: DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA
EMBDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA
PARAÍBA
Decisão: Após o voto do Ministro Luiz Fux (Relator), que
recebia os embargos de declaração como agravo regimental e a este
negava provimento, e o voto do Ministro Marco Aurélio, que divergia
do Relator tanto na conversão quanto no mérito, pediu vista dos autos
o Ministro Roberto Barroso. Ausentes, nesta assentada, os Ministros
Ricardo Lewandowski (Presidente) e Dias Toffoli. Presidência da
Ministra Cármen Lúcia (Vice-Presidente). Plenário, 21.05.2015.
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Atos do Poder Executivo
.

Julgamentos
AG.REG. NA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
(8)
PRECEITO FUNDAMENTAL 254
ORIGEM
: ADPF - 254 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED.
: DISTRITO FEDERAL
RELATOR
: MIN. LUIZ FUX
AGTE.(S)
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS ESTADUAIS - ANAMAGES
ADV.(A/S)
: DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA E
OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S)
: CONGRESSO NACIONAL
AGDO.(A/S)
: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ADV.(A/S)
: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
Decisão: Após o voto do Ministro Luiz Fux (Relator), negando provimento ao agravo regimental, e o voto do Ministro Marco
Aurélio, que lhe dava provimento, pediu vista dos autos o Ministro
Roberto Barroso. Ausentes, nesta assentada, os Ministros Ricardo
Lewandowski (Presidente) e Dias Toffoli. Presidência da Ministra
Cármen Lúcia (Vice-Presidente). Plenário, 21.05.2015.
Secretaria Judiciária
JOÃO BOSCO MARCIAL DE CASTRO
Secretário

Art. 3º A arbitragem de que trata este Decreto observará as
seguintes condições:
I - será admitida exclusivamente a arbitragem de direito,
sendo vedada a arbitragem por equidade;

o-

DECRETO N 8.464, DE 8 DE JUNHO DE 2015
Altera o Decreto nº 8.033, de 27 de junho
de 2013, que regulamenta o disposto na Lei
nº 12.815, de 5 de junho de 2013, e as
demais disposições legais que regulam a
exploração de portos organizados e de instalações portuárias.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 6º da Lei nº 12.815, de 5 de junho de
2013,
DECRETA:

DECISÕES
Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(Publicação determinada pela Lei nº 9.882, de 03.12.1999)

Nº 107, terça-feira, 9 de junho de 2015

Art. 1º O Decreto nº 8.033, de 27 de junho de 2013, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 9º Nas licitações de concessão e de arrendamento,
serão utilizados, de forma combinada ou isolada, os seguintes
critérios para julgamento:
I - maior capacidade de movimentação;
II - menor tarifa;
III - menor tempo de movimentação de carga;

II - as regras de direito em que se baseará a decisão arbitral
serão as da legislação brasileira, sem prejuízo da adoção de normas
processuais especiais para o procedimento arbitral;
III - a arbitragem será realizada no Brasil e em língua portuguesa;
IV - todas as informações sobre o processo serão tornadas públicas;
V - em caso de questões cujo valor econômico seja superior
a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), o litígio deverá ser
dirimido por colegiado de no mínimo três árbitros;
VI - o procedimento de arbitragem deverá assegurar às partes
prazo de defesa de no mínimo quarenta e cinco dias;
VII - as despesas com a realização da arbitragem serão
adiantadas pelo contratado quando da instauração do procedimento
arbitral, incluídos os honorários dos árbitros, eventuais custos de
perícias e demais despesas com o procedimento;
VIII - a parte vencida arcará com os custos do procedimento
de arbitragem;
IX - cada parte arcará com os honorários de seus próprios
advogados e eventuais assistentes técnicos ou outros profissionais
indicados pelas partes para auxiliar em sua defesa perante o juízo
arbitral, independentemente do resultado final; e
X - as decisões condenatórias estabelecerão uma forma de
atualização da dívida que inclua correção monetária e juros de mora.

IV - maior valor de investimento;
V - menor contraprestação do poder concedente;
VI - melhor proposta técnica, conforme critérios objetivos
estabelecidos pelo poder concedente; ou

§ 1º Para os fins do disposto no inciso V do caput, será
considerado como valor econômico da questão a quantia que a administração pública entender devida.

VII - maior valor de outorga.
.............................................................................................." (NR)

§ 2º No caso de litígios que devam ser necessariamente
decididos por colegiado de árbitros, na forma do inciso V do caput,
pelo menos um dos árbitros será bacharel em Direito, sem prejuízo da
obrigatoriedade de cumprimento dos requisitos do art. 5º.

"Art. 24. A aplicação do disposto no § 6º do art. 6º da Lei nº
12.815, de 2013, só será permitida quando comprovada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica de realização de
licitação de novo arrendamento.

§ 3º Os árbitros devem ser escolhidos de comum acordo entre
as partes, sem prejuízo da possibilidade de indicação de uma instituição
arbitral, observadas as condições estabelecidas nos art. 4º e art. 5º.

.............................................................................................." (NR)
Art. 2º Fica revogado o § 1º do art. 9º do Decreto nº 8.033,
de 27 de junho de 2013.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de junho de 2015; 194º da Independência e 127º
da República.
DILMA ROUSSEFF
Nelson Barbosa
Edinho Araújo

§ 4º Para os fins do disposto no inciso VII do caput, considera-se como contratado as concessionárias, arrendatárias, autorizatárias e os operadores portuários.
§ 5º No caso de sucumbência recíproca, as partes arcarão
proporcionalmente com os custos da arbitragem.
Art. 4º A arbitragem poderá ser institucional ou ad hoc.
§ 1º Será dada preferência à arbitragem institucional, devendo ser justificada a opção pela arbitragem ad hoc.
§ 2º A instituição arbitral escolhida para compor o litígio
deverá atender aos seguintes requisitos:

o-

DECRETO N 8.465, DE 8 DE JUNHO DE 2015
Regulamenta o § 1º do art. 62 da Lei nº
12.815, de 5 de junho de 2013, para dispor
sobre os critérios de arbitragem para dirimir
litígios no âmbito do setor portuário.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV e inciso VI, alínea "a", da
Constituição, e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 62 da Lei nº
12.815, de 5 de junho de 2013, e na Lei nº 9.307, de 23 de setembro
de 1996,
DECRETA:

I - ter sede no Brasil;
II - estar regularmente constituída há pelo menos três anos;
III - estar em regular funcionamento como instituição arbitral; e
IV - ter reconhecidas idoneidade, competência e experiência
na administração de procedimentos arbitrais.
Art. 5º São requisitos para o exercício da função de árbitro:
I - estar no gozo de plena capacidade civil;
II - deter conhecimento técnico compatível com a natureza do litígio; e

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 - não ter, com as partes ou com o litígio que lhe for
submetido, relações que caracterizem os casos de impedimento ou
suspeição de juízes, conforme previsto no Código de Processo Civil.
Parágrafo único. Na hipótese de árbitro estrangeiro, este deverá possuir visto que autorize o exercício da atividade no Brasil.
Art. 6º Os contratos de concessão, arrendamento e autorização de que trata a Lei nº 12.815, de 2013, poderão conter cláusula
compromissória de arbitragem, desde que observadas as normas deste
Decreto.
§ 1º Em caso de opção pela inclusão de cláusula compromissória de arbitragem, o edital de licitação e o instrumento de
contrato farão remissão à obrigatoriedade de cumprimento das normas
deste Decreto.
§ 2º A cláusula compromissória de arbitragem, quando estipulada:

III - outras questões relacionadas ao inadimplemento no recolhimento de tarifas portuárias ou outras obrigações financeiras perante a administração do porto e a Antaq.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012015060900002

I - constará de forma destacada no edital de licitação e no
instrumento de contrato; e
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