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RESUMO 

  

O propósito da presente dissertação é avaliar as características dos sistemas arbitrais 

internos de cada um dos países do MERCOSUL, verificando-se a compatibilidade da 

arbitragem, como procedimento alternativo e jurisdicional de solução de controvérsias, 

com as disputas oriundas de desinteligências relativas aos contratos celebrados entre 

agentes privados e entes da Administração Pública. Para tanto, projetamos sobre os 

demais ordenamentos estrangeiros as condicionantes da ordem jurídica brasileira, com o 

fim de compará-los quanto a questões de arbitrabilidade e consequências do emprego de 

cláusulas arbitrais em contratos dessa natureza. 

 

Palavras-chave: arbitragem, arbitrabilidade, contratos administrativos, Administração 

Pública. 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this dissertation is to evaluate the characteristics of each MERCOSUR’s 

Member Estates internal arbitral systems, so as to verify the compatibility of the 

arbitration, as a jurisdictional and alternative dispute resolution procedure, with the 

disputes derived from deviations related to agreements executed by private parties and 

the Public Administration. For such a matter, we start from the perspective of the 

Brazilian Law, projecting its conditions into the foreign legal systems, with the scope of 

comparing them all with regards to subjects of arbitrability as well as to consequences 

of employing arbitral clauses in contracts of such nature. 
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INTRODUÇÃO 

 

O MERCOSUL, criado pelo Tratado celebrado entre Argentina, Brasil, Paraguai 

e Uruguai, na cidade de Assunção, em 26 de março de 1991, e dotado de personalidade 

jurídica internacional, a partir da assinatura do Protocolo de Ouro Preto, em 17 de 

dezembro de 1994, é fruto de um processo evolutivo de integração econômica regional, 

que tem como base, a organização de uma união aduaneira. 

 

Com efeito, a idealização do MERCOSUL não se resume a uma cooperação 

econômica entre os Estados-membros. Mais que isso, trata-se de uma iniciativa mais 

aprofundada, derivada da internacionalização dos mercados regionais e que remete a 

uma efetiva intenção integracionista. 

 

Como explicava Balassa, o movimento de integração entre países tenderia a 

passar por determinadas etapas, sendo cada uma delas como que um degrau a ser 

superado para se alcançar o nível mais sofisticado de composição. Assim, os Estados 

negociariam, primeiramente, o estabelecimento de uma zona de livre comércio, que 

viabiliza a unificação tarifária para o comércio desempenhado entre os países membros, 

sem lhes impedir de manter suas próprias autonomias com relação à suas respectivas 

políticas tarifárias perante terceiros países. Em um segundo momento, os países 

parceiros seguiriam para a instalação de uma união aduaneira, que, mais que a zona de 

livre comércio, exige dos países a unificação de suas políticas tarifárias perante terceiros 

não-membros (Tarifa Externa Comum – “TEC”). Na terceira fase, já em estágio mais 

avançado, os países progrediriam para a criação de um mercado comum, que, além da 

união aduaneira, permite o livre trânsito de fatores de produção e mão-de-obra 

(cidadãos dos países membros). No quarto degrau, os países chegariam a uma união 

econômica, com o aprimoramento do mercado livre e harmonização das políticas 

econômicas, até que, por fim, chegar-se-ia à quinta etapa, esta de integração econômica 

total, a qual, mais que a harmonização, exigiria a unificação



de políticas econômicas e sociais, estabelecendo-se organismos supranacionais 

regulatórios e de resolução de controvérsias
1
. 

 

A despeito das contribuições de Balassa, percebe-se, hoje, que o processo de 

integração não atende necessariamente às etapas propostas pelo autor. Alguns processos 

interativos buscam apenas estabelecer novas aproximações entre países, sem, contudo, 

visar à unificação política ou econômica.  Por isso, melhor que etapas, seguimos a 

opinião de Celli Junior, ao chamarmos cada um desses formatos relacionais de 

categorias de integração
2
, que podem tanto estagnar-se quanto seguir para uma conexão 

mais sólida. Como exemplo, citamos o NAFTA que não tem a intenção de evoluir para 

a unificação política, econômica ou social. Ao contrário, ele nasceu com a intenção 

única de flexibilizar as barreiras comerciais existentes entre os países que o compõem. 

 

O MERCOSUL, por sua vez, nasceu com a ideia de estimular, cada vez mais, a 

integração entre os países-membros, partindo-se da criação de uma união aduaneira. 

Assim, embora esse estágio ainda não tenha sido perfeitamente observado, já que 

existem muitas exceções às TECs estabelecidas
3
, o fato é que, para se evoluir no sentido 

da integração, há ainda que se passar pela fronteira da harmonização de aspectos 

jurídicos essenciais. 

 

É justamente a esse propósito que o presente trabalho vem se juntar, isto é, 

permitir que se tenham mais aclarados certos aspectos de cada um dos sistemas 

jurídicos dos Estados-membros, notadamente sobre o processo arbitral, e, mais 

especificamente, sobre as arbitragens oriundas de disputas envolvendo contratos 

administrativos, em cada um dos países do MERCOSUL.  

 

                                                 
1
 BALASSA, Bela. Teoria da Integração Econômica. Lisboa : Livraria Clássica Editora A.A. Teixeira & 

C.A. (Filhos) Ltda., 1964, p. 13. 
2
 A esse respeito, Celli Junior esclarece que “essas distinções lineares não se sustentaram ao longo da 

história. A crescente interdependência comercial e econômica entre os Estados, forjada no contexto da 

globalização, gerou modelos e categorias de integração e cooperação, que, na prática, se sobrepõem e, 

frequentemente, contêm elementos estruturais muito similares”. (CELLI JUNIOR, Umberto. Teoria da 

Integração: em Busca de um Modelo Alternativo. In: MERCADANTE, Araminta de Azevedo; CELLI 

JUNIOR, Umberto; ARAÚJO, Leandro Rocha de (coord.). Blocos Econômicos e Integração na América Latina, 

África e Ásia. Curitiba: Juruá, 2012. p. 23). 
3
 AMARAL JUNIOR, Alberto. Law and politics: the case of MERCOSUR. Disponível em 

<http://www.uv.es/esil2012/pdf/Junior.pdf>. Acesso em 15 jan 2013. 
 

 



Se, por um lado, optamos por avaliar os contratos administrativos, em vista do 

considerável crescimento atual dos investimentos em infraestrutura, por meio da 

contratação de empresas pela Administração Pública, por outro, optamos pela análise do 

emprego da arbitragem em relações público-privadas, pois, como salienta All, “la 

complejidad de las relaciones económicas de los últimos tiempos, la globalización 

financiera, el desarrollo de los medios de comunicación, las tendencias hacia la 

integración, la innovación de las estrategias comerciales, las preferencias del empresario 

moderno por la economía en los costos hacen de la institución arbitral una herramienta 

idónea para la resolución de conflictos”
4
. 

 

Note-se que não temos a intenção de estudar, aqui, a arbitragem de caráter 

intergovernamental ad hoc (estabelecida pelo Protocolo de Brasilia), nem aspectos 

relativos ao Tribunal Permanente de Revisão (implantado pelo Protocolo de Olivos), 

tampouco os demais acordos que regulamentam o MERCOSUL
5
. A intenção do 

presente estudo é analisar a regulação arbitral interna de cada um dos Estados-membros, 

sob o prisma da relação entre contratante (Administração Pública) e contratado 

(privado), com o fito de contribuir para a harmonização dos institutos relativos a esse 

instrumento procedimental de solução de disputas entre os Estados-membros do 

MERCOSUL. 

 

Assim esclarece Taquela:  

 

“las materias que no son susceptibles de ser sometidas a arbitraje, 

no han quedado unificadas por los Acuerdos del Mercosur. 

Quedan sometidas acumulativamente a los derechos internos del 

país sede del arbitraje y del país donde se pida el reconocimiento 

del laudo. 

(…) 

La capacidad para celebrar un acuerdo arbitral se rige por la ley 

del domicilio de cada parte. Se mantiene así el criterio que en 

materia de capacidad, siguen los sistemas de los cuatro países del 

Mercosur y Asociados”
6
. 

 

                                                 
4 ALL, Paula Maria. Consideraciones sobre el Convenio Arbitral en el Arbitraje Internacional. In: KLOR, Adriana 

Dreyzin de.; ARROYO, Diego P. Fernández (dir). Arbitraje. Buenos Aires: Zavalia, 2004. p. 27. 
5 TAQUELA, Maria Blanca Noodt. Arbitraje Internacional en el Mercosur. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1999. 

p. 34. 
6
 Idem, p. 64 e 66. 



Ademais, o presente trabalho não contempla a análise de acordos bilaterais, nem 

a avaliação do sistema de solução de controvérsias no âmbito do CIRDI, uma vez que o 

Brasil não ratificou a Convenção de Washington, de 1965, que regulamenta a 

arbitragem entre Estados e investidores. Em que pese ser este assunto o mais fervilhante 

sobre a realidade argentina atualmente
7
, optamos por promover esse estudo a partir de 

uma perspectiva do Direito brasileiro, sem perder o escopo comparatista, e de modo a 

analisar apenas as regulações internas de cada país. 

 

Além disso, no que concerne o desenvolvimento do direito brasileiro, temos que 

os ordenamentos estrangeiros postos em comparação dispõem de características 

singulares quanto ao uso da arbitragem e da transação pela Administração Pública. 

Nesse sentido, especialmente em vista da força-tarefa empreendida pela comissão 

especial instalada pelo Senador Renan Calheiros, em setembro de 2012, com vista à 

promoção da revisão da lei brasileira 9.307 de 23 de setembro de 1996, acreditamos que 

um estudo aprofundado sobre a matéria, inclusive, sob a perspectiva internacional, pode 

ser de bom proveito para eventuais novas propostas de regulação interna. 

 

Em que pese entendermos que a lei 9.307/96 já contempla adequadamente as 

necessidades de normatização arbitral no Brasil, e apesar de recearmos que 

modificações possam trazer consequências negativas ao sistema que, hoje, encontra-se 

bem implantado e em bom estado de funcionamento, não descartamos que 

aprimoramentos lhe sejam assimilados. Assim como Wald, entendemos, com muita 

cautela e parcimônia, que brevíssimas alterações possam contribuir para o 

esclarecimento de dúvidas quanto a conflitos de competência
8
, e, exatamente, por essa 

                                                 
7
 Em corroboração ao exposto, Arroyo: “En este tema, no es un dato de menor importancia la notable 

peregrinación al CIADI que muchas empresas han realizado recientemente para presentar demandas 

contra la República Argentina que, atravesando una dificilísima situación económica, adoptó medidas de 

emergencia a principios de 2002. Los datos chocan: de los treinta asuntos iniciados en 2003, nada menos 

que diecisiete fueron contra este país y en 2004 la cifra no ha parado de aumentar. La relevancia de esta 

referencia tiene que ver, sobre todo, con la actitud de rechazo que se estaría provocando contra el arbitraje 

en Argentina y el aviso que esto significa para otros Estados. (ARROYO, Diego O. Fernández.  Los 

dilemas del Estado frente al Arbitraje Comercial Internacional. Revista Brasileira de Arbitragem, nº 05, 

p. 118 e 119). 
8
 WALD, Arnoldo. Proposta de reforma da Lei de Arbitragem surpreende o mercado. Revista Capital 

Aberto. n. 110, out. 2012.  Entrevista concedida a Yuki Ykoi. 



razão, é que buscamos nos ordenamentos analisados as figuras jurídicas já em uso, para 

ponderação do que se pode aproveitar e do que se deve rejeitar
9
.  

 

Em vista do cenário que se apresentou acima, partimos do ordenamento 

brasileiro e, especificamente, das normas que regulamentam a arbitragem em âmbito 

federal, para, daí em diante, projetar sobre as ordens jurídicas estrangeiras a mesma 

ótica de reflexão acerca da utilização desse sistema extrajudicial de solução de 

controvérsias pela Administração Pública. Em outras palavras, buscou-se avaliar, de 

forma espelhada, as similitudes e diferenças de tratamento que é dado às arbitragens 

envolvendo entes estatais em cada um dos ordenamentos analisados, sob o ponto de 

vista das características e condicionantes observadas na legislação brasileira. Assim é, 

por exemplo, que optamos por incluir em cada um dos capítulos, o item sede, idioma e 

lei aplicável, uma vez que algumas das principais leis brasileiras autorizadoras do 

emprego de convenções arbitrais em contratos administrativos exigem que as 

arbitragens relacionadas a tais contratos sejam, necessariamente, processadas em língua 

portuguesa, com sede no Brasil e julgadas à luz do direito arbitral brasileiro. Com 

efeito, a referida análise espelhada tem a finalidade de verificar se há, nos países 

vizinhos, imposições semelhantes, mais rígidas ou mais flexíveis
10

, trazendo subsídios 

que nos permitam ponderar se formalidades como essas podem gerar mais benefício ou 

prejuízo ao uso da arbitragem envolvendo a Administração. 

 

A propósito, seguimos o método da projeção, sempre cuidando para observar as 

recomendações de Zweigert e Kötz, ao manter a preocupação de não olhar o problema 

em questão com os olhos de quem enxerga apenas o próprio direito nacional
11

.  

                                                 
9
 A esse respeito, David apresenta o estudo do direito comparado como um potencial lapidador do direito 

nacional: “Le droit comparé a um rôle de premier plan à jouer dans la science du droit. Il tend en effet, en 

premier lieu, à éclairer les juristes sur le rôle et la signification du Droit, en mettan à profit, à cette fin, 

l’expérience de toutes les nations. Il vise d’autre part, sur un plan plus pratique, à faciliter l’organization 

de la societé internationale en faisant voir les possibilités d’accord et en suggérant des formules pour la 

réglementation des rapports internationaux. Il permet en troisième lieu aux juristes de diverses nations, 

pour ce qui concerne leurs droits internes, d’envisager leur amélioration, en s’évadant de la routine”. 

(DAVID, René. Les grands systèmes de Droit Contemporains. 7. ed. Paris: Dalloz, 1978, p. 18). 
10

 Nesse sentido, Dolinger: Por meio deste estudo comparativo, deparam-se as convergências e as 

divergências, descobrem-se semelhanças onde se poderia pensar haver conflitos e outras vezes 

diagnosticam-se diversidades onde se pensava haver uniformidade; também se apontam as origens das 

convergências e as razoes das divergências e pesquisam-se possibilidades de aplainar estas em favor 

daquelas. (DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado, Parte Geral. 9. ed.  Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008, p. 41). 
11

 Assim esclarecem os autores: “one must never allow one’s vision to be clouded by the concepts of 

one’s own national system; always in comparative Law one must focus on the concrete problem. The 



 

Antes de iniciarmos a projeção do ordenamento brasileiro sobre os demais, 

optamos por, no primeiro capítulo, levantar bases conceituais – sob o prisma de todas as 

ordens jurídicas estudadas – acerca dos temas que seriam mais tarde vistos com maior 

densidade. Desse modo, o primeiro capítulo (Parte Geral) serve como uma fase de 

preparação para a leitura dos capítulos subsequentes, cujos conteúdos requerem prévia 

elucidação, para potencializar a reflexão sobre aspectos de maior minudência. Como se 

poderá perceber, por oportunidade do primeiro capítulo, trouxemos aclaramentos sobre 

conceitos que serão diversamente revisitados ao longo do trabalho, tais como o 

significado de (i) arbitrabilidade subjetiva, (ii) arbitrabilidade objetiva, (iii) convenção 

arbitral, (iv) compromisso arbitral, (v) cláusula arbitral, entre outros.  

 

No segundo capítulo, optamos por analisar o ordenamento brasileiro, por ser este 

o nosso ponto de partida e eixo de projeção sobre os demais ordenamentos. Nesse 

momento, promovemos ponderações acerca da arbitrabilidade de questões envolvendo a 

administração pública, e buscamos refletir sobre as condições em que arbitragem pode 

ser utilizada. Para este último propósito, demonstrou-se importante se ter melhor 

esclarecimento sobre o regime legal dos contratos celebrados pela Administração, e, 

para isso, dedicamos ao capítulo algumas linhas conceituais sobre contratos 

administrativos e demais acordos firmados por entes públicos, notadamente, sociedades 

públicas e de economia mista. 

 

Note-se que os mesmos parâmetros foram utilizados quando da avaliação dos 

demais ordenamentos, para, assim, manter-se o mesmo eixo de projeção, partindo do 

direito brasileiro. Desse modo, visou-se alcançar um ambiente de comparação imediata 

entre as ordens jurídicas de cada um dos países analisados, que vem a culminar na 

confecção do quadro comparativo, que traz as principais características de cada 

ordenamento, no tocante ao uso da arbitragem pela Administração Pública. 

                                                                                                                                               
beginner often jumps to the conclusion that a foreign system has nothing to report on a particular 

problem. The principle of functionality applies here. Even experienced comparatists sometimes look for 

the rule they want only in the particular place in the foreign system where their experience of their own 

system leads them to expect it: they are unconsciously looking at the problem with the eyes of their own 

system. If one’s comparative researches seem to be leading to the conclusion that the foreign system has 

nothing to report one must rethink the original question and purge it of all the dogmatic accretions of 

one’s own system” (ZWEIGERT, Konrad; KÖTZ, Hein. Introduction to Comparative Law. 3. ed,  Nova 

Iorque: Oxford University Press Inc., 1998, p. 35). 

 



 

O quadro comparativo, como se verá, ao apresentar esquematicamente as 

características de cada ordenamento, apontará as principais discrepâncias e 

semelhanças, com vistas a viabilizar o diagnóstico dos aspectos mais delicados a serem 

abordados quando da tentativa de harmonização dos sistemas adotados pelos Estados-

Membros do MERCOSUL. 

 

Adicionalmente, em nossa conclusão, mais que um apanhado das questões 

discutidas neste trabalho, buscaremos promover uma crítica às regras de cada país, de 

maneira a destacar aquilo que entendemos como vicissitudes, e que poderiam ser 

suprimidas ou transformadas, bem como destacaremos aqueles aspectos que julgamos 

positivos, e que, por isso, devem ser mantidos e aproveitados pelos países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII – CONCLUSÃO 

 

O MERCOSUL, embora tenha passado e ainda passe por dificuldades em seu 

processo de integração, continua sendo uma instituição almejante de consolidação como 

bloco regional firme. Para que esse objetivo seja alcançado, entre outros esforços, faz-se 

necessária a harmonização dos aparatos jurídicos de cada um dos membros, de modo 

que as maiores incongruências possam ser lapidadas, e, assim, deixar de ser impeditivas 

ao melhor atrelamento entre as partes.  

 

Para harmonizar é preciso antes conhecer. Este parece ser o entendimento de 

David, com o qual concordamos de forma irrestrita. Eis que é a partir do conhecimento 

dos regimentos estrangeiros, que se permite avaliar as peculiaridades de cada sistema, e 

ponderar sobre as vantagens e desvantagens de cada qual
12

. Ademais, é o conhecimento 

que oferece a oportunidade da crítica e da elaboração ou proposição de novos modelos, 

aprimorados por meio do sopesamento de experiências observadas em comunidades 

diversas. 

 

Considerando-se o acima, o presente trabalho teve como finalidade o estudo dos 

sistemas arbitrais dos Estados-membros do MERCOSUL, buscando avaliar a 

compatibilidade da arbitragem com os contratos celebrados entre agentes privados e 

entes da Administração Pública. Para tanto, perquirimos na doutrina, jurisprudência e 

legislação, de cada um desses países, informações que pudessem aclarar o modo como a 

arbitragem tem sido empregada, internamente, para resolver disputas provenientes de 

contratos administrativos. 

 

Como esclarecido no início desse texto, e como se pôde depreender da leitura 

dos itens analisados em cada um dos ordenamentos, partimos das condições 

estabelecidas pela legislação brasileira para uso da arbitragem pela Administração, e 

projetamos essas mesmas exigências sobre as ordens jurídicas vizinhas, a fim de avaliar 

o grau de simetria entre os sistemas. Fazendo assim, cuidamos, também, para não deixar 

de destacar algumas peculiaridades de cada sistema, ainda que ligeiramente fora do 

                                                 
12

 DAVID, René. Op. Cit., p. 18. 



escopo da projeção, na intenção de evitar uma formação de opinião viciada pela 

perspectiva exclusivamente nacional. 

 

Pudemos detectar que um dos principais entraves ao sucesso das arbitragens, de 

forma geral, corresponde – antigamente, no Brasil e Argentina, e, ainda hoje, no 

Uruguai – à exigência legal de celebração de compromisso arbitral quando da instalação 

do litígio, mesmo se as partes já tivessem inserido uma cláusula de arbitragem no 

contrato do qual proveio a disputa
13

. Com efeito, a jurisprudência brasileira e argentina, 

ao suprimir a necessidade do compromisso, contribuiu fortemente para o 

desenvolvimento da arbitragem nesses países, uma vez que excluiu um obstáculo de 

difícil transposição, quando a relação entre as partes já se encontrava desgastada pela 

controvérsia principal relativa a desinteligências contratuais.  

 

Assim sendo, no que diz respeito à celeridade para instauração do procedimento 

arbitral, parece-nos que a legislação uruguaia poderia ser alvo de certa reflexão, a fim de 

que esta, mediante singela modificação, viesse a franquear às partes litigantes o direito 

de prescindir da assinatura de compromisso arbitral, caso elas tenham previamente 

avençado cláusula compromissória cheia. 

 

No tocante à questão da arbitrabilidade, ainda de âmbito geral, pôde-se perceber 

que a Argentina, Paraguai e Uruguai ainda aludem ao critério da transigibilidade 

(capacidade de transigir e direitos transigíveis), enquanto, no Brasil, dispõe-se apenas 

sobre a capacidade de contratar e disponibilidade de direitos patrimoniais.  

 

A esse respeito, entendemos que o Brasil encontra-se mais adequado às 

melhores práticas da arbitragem, ao tratar as questões arbitráveis (arbitrabilidade 

objetiva) pelo critério da disponibilidade dos direitos, em lugar da transigibilidade. 

Note-se que, antes da sanção da LBA, o ordenamento brasileiro também equiparava o 

direito transigível ao direito arbitrável.  

 

Entretanto, a nova lei 9.307/96 tratou de extirpar esse conceito, para que se 

pudesse evitar confusões prejudiciais entre ambos os institutos jurídicos. Com efeito, 

                                                 
13

 Essa dificuldade não se verifica no Paraguai, uma vez que o ordenamento deste país unificou os 

significados e efeitos da cláusula e do compromisso arbitral. 



regulando dessa forma, o Brasil, tornou clara a diferença entre arbitragem e transação, 

esclarecendo que a primeira tem natureza processual e visa a uma solução jurisdicional 

sem qualquer renúncia a direito material, enquanto a segunda tem natureza contratual e 

sua consecução depende de ato renunciante das partes.  

 

No que tange a arbitrabilidade subjetiva, pudemos identificar, na legislação 

paraguaia, um avanço em relação aos demais ordenamentos, especificamente, quanto à 

autorização normativa para o uso da arbitragem pela Administração Pública. Como se 

viu, a própria LPA cuidou de estabelecer, de forma literal, a possibilidade de entes 

estatais se submeterem à arbitragem, logo, gerando competência inequívoca aos entes 

da Administração para optar pela inserção de cláusula arbitral em lugar da cláusula de 

foro comum em seus contratos. 

 

Com relação aos tipos de contratos celebrados pela Administração Pública com 

agentes privados, pudemos notar que, de forma geral, deve prevalecer o pacta sunt 

servanda, salvo pela excepcionalidade da prerrogativa de exorbitância assegurada ao 

Estado. Nesse tocante, atos unilaterais derivados de poderes exorbitantes não podem ser 

objeto de questionamento por arbitragem, mas nada obsta a que a Administração 

submeta a procedimento arbitral as matérias controversas relativas às derivações 

financeiras de tal ato unilateral. 

 

Por outro lado, os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de 

economia mista tendem a ser regidos, em sua substância, pelo direito privado, ainda que 

formalmente possam ou devam se sujeitar a certas regras direito público. Constatando-

se esse caráter híbrido de sujeição, percebe-se que essas entidades, quando 

participativas do mercado e atuantes em espaço competitivo junto a privados, devem ser 

tratadas como se privadas fossem, de modo a não se lhes impor qualquer óbice ao 

emprego da arbitragem para sanear disputas decorrentes de suas contratações. Contudo, 

ao atuarem como reguladores, esses entes deixam de atuar na esfera privada e passam a 

ser vistos à luz do direito público, o que lhes vedaria o uso do sistema arbitral, já que 

não mais se encontram em âmbito de gestão, mas, sim, de império. 

 

Pôde-se, ainda, perceber que os ordenamentos uruguaio, paraguaio e argentino, 

ao contrário do brasileiro, não fazem restrição ao uso de outro idioma, que não o 



castelhano, nem à escolha da sede da arbitragem, quando dela for parte a Administração 

Pública. E assim regulamentam, em nossa opinião, de forma acertada, pois trazer para 

seu próprio território a realização do procedimento não gera qualquer garantia de um 

resultado justo, legal ou, mesmo, satisfatório. Além disso, a exigência de utilização do 

idioma nacional em arbitragens que envolvam a Administração também não traz 

segurança adicional, já que os árbitros eleitos poderão, eventualmente, ser estrangeiros, 

e o uso de outro idioma poderia contribuir para o melhor convencimento desses 

julgadores.  

 

Por fim, a avaliação dos ordenamentos nos permitiu concluir que arbitragens por 

equidade devem ser descartadas da esfera de atuação da Administração Pública, pois 

geram margem à prolação de decisões contrárias à lei, o que diverge dos princípios 

norteadores do direito Administrativo. Nesse mesmo sentido, no tocante à lei aplicável 

ao mérito da arbitragem, notamos a tendência de se exigir a aplicação das normas do 

país de que for parte a Administração Pública. Esse entendimento provém da restrição 

que se impõe à autonomia da vontade do Estado, em vista da primazia do princípio da 

legalidade.   
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