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The great paradox of arbitration is that it seeks the cooperation of 

the very public authorities from which it wants to free itself.  
 

O grande paradoxo da arbitragem é que ela busca a cooperação das 

próprias autoridades de que quer se livrar. 

 

(Jan Paulsson) 



RESUMO 

MEGNA, Bruno Lopes. Arbitragem e Administração Pública: o processo arbitral devido 

e adequado ao regime jurídico administrativo. 363 p. Dissertação (Mestrado em Direito) 

—— Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

Este trabalho visa responder à seguinte questão: quais são as condições jurídicas devidas para 

que a arbitragem se apresente como método adequado de solução de conflitos da 

Administração Pública brasileira? Suas premissas metodológicas são (A) a visão unitária do 

Direito e (B) a visão instrumental dos métodos de solução de conflitos. Na Parte I, fixam-se 

as premissas teóricas do trabalho: (1) as categorias fundamentais da Teoria Geral do Processo 

(jurisdição, ação e processo) são relidas sob a perspectiva da “instrumentalidade 

metodológica”; (2) os conceitos da Teoria do Estado (soberania e personalidade jurídica do 

Estado) e da Administração (legalidade, indisponibilidade e supremacia do interesse público) 

são contextualizados na nova “arena pública” do “Estado pluriclasse” e da “Administração 

contratual”; (3) os pressupostos da Teoria Jurídica da Arbitragem (arbitrabilidade subjetiva, 

objetiva e adequação) têm sua aplicação às relações da Administração Pública comparada 

entre os Direitos de Brasil, França e Itália. Na Parte II, estas premissas são tomadas em 

conjunto para estudar sua aplicação em cada etapa da arbitragem que envolve a 

Administração Pública: (4) na fase contratual, verifica-se como condicionam o “ato pré-

negocial” de manifestação da vontade administrativa de convencionar arbitragem e como 

influenciam o “negócio processual” no qual se encerra o acordo de vontades sobre o modo de 

ser da arbitragem; (5) na fase processual, verifica-se como podem ser adequadas as 

peculiaridades da Administração Pública no procedimento arbitral e como limitam a cognição 

dos árbitros; (6) na fase de execução, verifica-se como determinam a forma de cumprimento 

da sentença arbitral e a sua submissão ao regime de precatórios; (7) na fase de controle 

externo, verifica-se como permitem “meios de controle público” (publicidade e amicus 

curiae) e “meios públicos de controle” (Poder Judiciário, Tribunal de Constas e Ministério 

Público, além do controle interno da Advocacia Pública). Ao final, comprova-se, de um lado, 

que a hipótese em estudo é parte de um contexto maior no qual não é mais funcional o 

tratamento isolado do “regime jurídico administrativo”, pois a dinâmica da Administração em 

uma visão unitária do Direito é essencial para que se façam escolhas verdadeiramente devidas 

e adequadas ao interesse público (que podem ou não incluir arbitragem); de outro lado, 

comprova-se que a arbitragem não é desnaturada com a presença da Administração, mas seu 

regime jurídico limita as opções para convenção da arbitragem, característica esta que deve 

ser considerada na verificação das hipóteses em que a arbitragem será um método adequado. 

A compreensão conjunta destas conclusões é determinante para que a arbitragem se consolide 

como um dos métodos do sistema multiportas de solução de conflitos do qual a 

Administração pode e deve se valer. 

Palavras-chave: Arbitragem. Administração Pública. Regime jurídico administrativo. Devido 

processo legal. Adequação. 



ABSTRACT 

MEGNA, Bruno Lopes. Arbitration and Public Administration: the due and proper 

arbitration process to the administrative legal regime. 363 p. Dissertation (Master in Law) 

— São Paulo University’s School of Law, São Paulo, 2017. 

 

This paper aims to answer the following question: what are the due legal conditions for 

arbitration to present itself as an adequate method of resolving conflicts in the Brazilian 

Public Administration? Its methodological premises are (A) The unitary view of Law and (B) 

The instrumental view of conflict resolution methods. In Part I, the theoretical premises of 

work are fixed: (1) The fundamental categories of the General Theory of Process (jurisdiction, 

action and process) are read again from the perspective of "methodological instrumentality”; 

(2) the concepts of State Theory (sovereignty and legal personality of the State) and 

Administration (legality, inalienability and supremacy of the public interest) are 

contextualized in the new "public arena" of the "policlass State" and "Contractual 

Administration”; (3) the assumptions of the Legal Theory of Arbitration (subjective 

arbitrability, objective arbitrability and adequacy) have their application to the relations of 

Public Administration compared amongst Brazilian, French and Italian Laws. In Part II, 

these premises are taken together to study their application in each stage of arbitration 

involving the Public Administration: (4) in the contractual phase, it is verified that they 

condition the "pre-negotiation act" of manifestation of the administrative will to agree on 

arbitration and how they influence the "legal agreements" in which the agreement of wills 

over the arbitration's way of being; (5) in the procedural phase, it is verified how the 

peculiarities of the Public Administration in the arbitration procedure can be adequate and 

how they limit the cognition of the arbitrators; (6) in the execution phase, it is verified how 

they determine the procedure of enforcement of the arbitration award and its submission to 

the system of court-ordered debt payments; (7) in the external control phase, it is verified how 

they allow "means of public control" (publicity and amicus curiae) and "public means of 

control" (Judiciary, Audit Office and Public Prosecutor's Office, in addition to the internal 

control of State Attorney’s Office). In the end, it is proved, on the one hand, that the 

hypothesis under study is part of a larger context in which the isolated treatment of the 

"administrative legal regime" is no longer functional, since the dynamics of the 

Administration in a unitary view of the Law is essential in order to genuinely make due and 

proper choices to the public interest (which may or may not include arbitration); on the other 

hand, it is proved that the arbitration is not denatured with the presence of the Administration, 

but its legal regime limits the options for arbitration agreement, a characteristic that must be 

considered in the verification of the hypotheses in which arbitration will be an appropriate 

method. The joint understanding of these conclusions is decisive for the arbitration to be 

consolidated as one of the methods of the multidoors conflict resolution system from which 

Administration can and should make use of. 

Keywords: Arbitration. Public Administration. Administrative Law. Due legal Process. 

Adequacy. 
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INTRODUÇÃO 

i.  OBJETO: DELIMITAÇÃO, HIPÓTESE E JUSTIFICATIVA 

O presente trabalho tem como escopo responder à seguinte questão: quais são as 

condições jurídicas devidas para que a arbitragem se apresente como um método adequado de 

solução de conflitos da Administração Pública brasileira, tendo em vista o regime jurídico a 

que ela está submetida enquanto sujeito de direitos materiais e processuais? 

Essa questão tem por hipótese que a arbitragem, para se apresentar como um 

método adequado de solução de conflitos da Administração Pública, deve se conformar com 

certas peculiaridades inderrogáveis de seu regime jurídico (adequação no sentido de validade 

jurídica), que terão reflexos na análise econômica das relações negociais da Administração 

(adequação no sentido de eficiência). É da adequação no primeiro sentido citado de que trata 

esta dissertação. 

A justificativa para a escolha deste recorte temático e desta hipótese de trabalho 

considera o estado da arte em que se encontra o tema e a importância que tem ganhado, como 

prova a recente edição da Lei 13.129/2015, que incluiu por escrito, na Lei 9.307/1996, a 

possibilidade de a Administração ser parte em arbitragem.
1
 

De fato, verifica-se que, no atual estado da arte, a literatura jurídica já se mostra 

amadurecida na questão sobre a possibilidade (a priori) de a Administração e seus direitos 

patrimoniais disponíveis serem submetidos à arbitragem. 

 

                                                 
1
 
 

Por ocasião desta inovação legislativa, inúmeros artigos foram publicados ao longo do último ano, bem como 

alguns trabalhos acadêmicos. Por todos: MAROLLA, Eugenia Cristina Cleto. A arbitragem e os contratos da 

Administração Pública. Tese (Doutorado) orientada por Dinorá Adelaide Mussetti Grotti. São Paulo: 

Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica, 2015 (publicado com atualização sobre a 

Lei 13.129/2015 como MAROLLA, Eugenia Cristina Cleto. A arbitragem e os contratos da Administração 

Pública. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016 ― versão aqui utilizada); ALVES, Marcus Vinicius Armani. A 

Fazenda Pública na arbitragem. Dissertação (Mestrado) orientada por Marcelo José Magalhães Bonício. São 

Paulo: Faculdade de Direito da USP, 2016; TONIN, Maurício Morais. Solução de controvérsias e Poder 

Público: negociação e arbitragem. Tese (Doutorado) orientada por Antônio Carlos Marcato. São Paulo: 

Faculdade de Direito da USP, 2016. ― Os dois primeiros acadêmicos e o autor desta dissertação debateram o 

presente tema no Grupo de Pesquisa sobre Arbitragem e Poder Público no Brasil, na França e na Itália, na 

Faculdade de Direito da USP, com orientação de Giovanni Bonato. 
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Antes da Lei 13.129/2015, importantes obras já haviam sido publicadas, dentre 

elas, no Brasil, Do Estado na arbitragem privada, de JOSÉ CARLOS DE MAGALHÃES (1988); 

Arbitragem na Administração: fundamentos jurídicos e eficiência econômica, de SELMA 

MARIA FERREIRA LEMES (2007); Arbitragem e Poder Público, coordenada por EDUARDO 

TALAMINI e CARLOS AUGUSTO GUIMARÃES PEREIRA (2010); Arbitragem em contratos 

administrativos, de CARLOS ALBERTO DE SALLES (2011); Arbitragem e administração 

pública: aspectos processuais, medidas de urgência e instrumentos de controle, de PAULO 

OSTERNACK AMARAL (2012); Arbitragem e Administração Pública: Brasil, Argentina, 

Paraguai e Uruguai, de RICARDO MEDINA SALLA (2012).
2
  

Em razão do estágio em que se encontrava o tema, tais obras estiveram 

principalmente preocupadas com a questão da arbitrabilidade, embora sem deixar de tratar de 

aspectos complementares. Tanto é que, para conseguir avançar no tema, a citada obra 

coordenada por TALAMINI e PEREIRA assumidamente evitava as controvérsias a respeito da 

arbitrabilidade, cuja eterna discussão (e impugnação pela via judicial) faria que “a arbitragem 

nos litígios com o Estado não passe de uma ilusão”.
3
 

Com a reforma da Lei 9.307/1996, reduzem-se as chances de que a arbitragem com 

o Estado se transforme em ilusão, na medida em que o legislador colocou sua chancela e dá 

definitivo “sinal verde” para essa opção administrativa.
4
 É hora, portanto, de se aprofundar 

nas regras de trânsito e, ciente delas, pesquisar os melhores caminhos. 

Por essa razão, o presente trabalho parte das premissas teóricas que consolidaram o 

entendimento da viabilidade da participação da Administração Pública brasileira em 

arbitragem para, então, buscar compreender qual é o delineamento que o regime jurídico 

 

                                                 
2
 
 

Houve, ainda, diversos trabalhos acadêmicos não publicados. Por todos: OLIVEIRA, Beatriz Lancia Noronha 

de Oliveira. A arbitragem nas parecerias público-privadas. Dissertação (Mestrado) orientada por Gustavo 

Justino de Oliveira. São Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2012. 
3
 
 

TALAMINI, Eduardo; PEREIRA, Cesar Augusto Guimarães. Arbitragem e Poder Público: um esboço de 

consenso e novos desafios. In: _____ (coord.). Arbitragem e Poder Público, p. 7-14. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 12. 
4
 
 

A expressão é inspirada em: GAMA JR., Lauro. Sinal verde para a arbitragem nas parcerias público-privadas 

(a construção de um novo paradigma para os contratos entre o Estado e o investidor privado). Revista de 

Direito Administrativo, n. 241, p. 121-157. Rio de Janeiro, jul./set. 2005. — Sobram, ainda, celeumas sobre a 

validade das arbitragens celebradas antes da autorização expressa e genérica, bem como a possibilidade de 

ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a norma, hipótese esta, porém, aqui não 

considerada, tanto por respeito ao princípio da presunção da constitucionalidade das leis, como por se 

entender que a norma é constitucional. 
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administrativo — compreendido como todas e quaisquer normas a eles aplicáveis — dá ao 

“processo arbitral devido à Administração Pública”. Com isso, pretende compreender em 

que medida a arbitragem se apresenta como um método “adequado” à solução dos conflitos 

de interesses surgidos desse regime. 

Este estudo se enquadra, assim, no movimento que se preocupa não só com a 

formação de um sistema multiportas de solução de conflitos, mas também com a adequação 

desses meios. Segue-se o entendimento de que é dever do estudioso buscar “a compreensão 

paulatina dos princípios, características, regras e aplicação do rol de caminhos adequados para 

[os] resultados possíveis” e “dos caminhos possíveis para os resultados adequados”.
5
 

Entende-se que, na escolha desses caminhos, primeiro devem ser tomadas as 

avenidas principais para, depois, com segurança, serem experimentadas novas vias. Em 

matéria de arbitragem com a Administração Pública, isso significa começar por aquelas 

relações contratuais de fornecimentos de bens, obras e serviços que envolvem conhecimentos 

especializados e que, por esse motivo, são tradicionalmente mais afetos à arbitragem, até 

mesmo no setor privado.
6
 

Por isso, optou-se, ao longo do trabalho, por uma delimitação que terá sempre em 

vista a hipótese de uma convenção entre Administração Pública (direta ou indireta) e uma 

pessoa privada — chamada por GUSTAVO JUSTINO DE OLIVEIRA e GUILHERME BAPTISTA 

SCHWARSTMANN de “arbitragens público-privadas”.
7
 Por economia didática, as 

especificidades da Administração direta, da Administração indireta autárquica e fundacional 

(pessoas jurídicas de direito público) ou da Administração empresarial (empresas públicas e 

sociedades de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado) serão apontadas 

conforme existirem. 

 

                                                 
5
 
 

SILVA, Paulo Eduardo Alves da. Solução de controvérsias, métodos adequados para resultados possíveis e 

métodos possíveis para resultados adequados. In: _____; SALLES, Carlos Alberto de; LORENCINI, Marco 

A.G.L.. Negociação, mediação e arbitragem: curso básico para programas de graduação em Direito, p. 1-

24. São Paulo: Método, 2013, p. 22. 
6
 
 

No mesmo sentido: FRANÇA, Conseil d’État, Raport final du groupe de travail sur l’arbitrage, du 17 mars 

2007. Disponível em: [http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Rapport_final.pdf]. Acesso em 30.5.2015. Esta 

proposta é aprofundada no tópico 3.3. 
7
 
 

OLIVEIRA, Gustavo Justino de; SCHWARSTMANN, Guilherme Baptista. Arbitragem público-privada no 

Brasil: a especialidade do litígio administrativo e as especificidades do procedimento arbitral. Revista de 

Arbitragem e Mediação, v. 44, p. 150-171. São Paulo: RT, jan./mar. 2015.  
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Não se terá em vista figuras estranhas à arbitragem concebida pela Lei 9.307/1996, 

ainda que também atendam pelo nome de arbitragem ou afins. Excluem-se, assim, a figura do 

“arbitramento” pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (“ANP”)
8
 e 

a da “arbitragem” realizadas no âmbito intragovernamental, como as da Câmara de 

Conciliação e Arbitragem Federal (“CCAF”), instituída no âmbito da Advocacia-Geral da 

União (Ato Regimental 5/2007 do Advogado-Geral da União).
9
 

Dessa forma, este trabalho tem por objetivo responder à pergunta inicialmente 

enunciada, a partir de uma abordagem em que o meio processual se mantenha contextualizado 

e atento às particularidades do direito material envolvido. É o direito material que dirá se e 

quanto aquele pode cumprir a promessa de ser um método adequado de solução de conflitos 

que envolvam a Administração Pública. 

 

                                                 
8
 
 

No caso dos contratos de concessão de exploração de petróleo, a Lei 9.478/1997 fala em “arbitragem 

internacional”, no contexto das cláusulas essenciais do contrato (art. 43, X), e em “arbitramento” (art. 20), no 

contexto da solução de conflitos dos agentes econômicos do setor pela respectiva agência reguladora, a 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível — ANP (art. 20). Apenas a primeira 

corresponde à arbitragem a que se refere a Lei 9.307/1996, que tem natureza de jurisdição e não é passível de 

revisão de mérito pelo Poder Judiciário. A segunda, por outro lado, não tem natureza de jurisdição e é 

passível de revisão de mérito pelo Poder Judiciário. — No mesmo sentido: AMARAL, Paulo Osternack. 

Arbitragem e administração pública: aspectos processuais, medidas de urgência e instrumentos de controle. 

São Paulo: Fórum, 2012, p. 196; TIBÚRCIO, Carmen; MEDEIROS, Suzana. Arbitragem na indústria do 

petróleo no direito brasileiro. In: ROSADO, Marilda (org.). Estudos e pareceres: direito do petróleo e gás, 

p. 617-660. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 622.  

— Por outro lado, o chamado “arbitramento” em contratos bancários estrangeiros do Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES (Lei 5.662/1971) e em operações de financiamento 

internacional do Tesouro Nacional (Decreto-Lei 1.312/1974) deve, sim, ser considerado como “arbitragem” 

para fins da Lei 9.307/1996. — Nesse sentido, utilizando a expressão “arbitramento” com sentido de 

“arbitragem”, cf. DOLINGER, Jacob. A dívida externa brasileira: solução pela via arbitral. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1988, p. 28. — No entanto, o uso da expressão “arbitramento” é criticável. Primeiro, porque 

é termo plurívoco, com diferentes significados nos âmbitos processual (e.g., “liquidação por arbitramento”) e 

tributário-fiscal (e.g., “lançamento por arbitramento”), que são âmbitos que se relacionam com estas normas. 

Segundo, porque, no âmbito processual, refere-se a instituto diverso, de modo que não se deve confundir 

“arbitragem (meio [adjudicativo] de solucionar controvérsia) com arbitramento (meio de integrar um 

elemento faltante em um contrato”, cf. CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário 

à Lei 9.307/1996, 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 7. 
9
 
 

Em sentido contrário, cf. GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. O tema da arbitragem no contexto da 

Administração Pública. In: CAHALI, José Francisco; RODOVALHO, Rodrigo; FREIRE, Alexandre. 

Arbitragem: estudos sobre a Lei n. 13.129 de 26-5-2016, p. 85-104. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 87 e 90, 

para quem esta hipótese tem “natureza arbitral”, pois nela já não prevalecem as “vontades setorizadas” de 

cada órgão estatal, mas sim a “vontade de Governo”, que funciona dirimindo “pontos de litigância” 

administrativa. 
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ii.  CONTEXTO: ARBITRAGEM E ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA NO ATUAL 

ESTADO DA ARTE 

A arbitragem com a Administração Pública tem sido um tema importante na pauta 

jurídica mundial.
 
Entre os principais indicativos dessa importância, além da efervescência 

acadêmica e jurisprudencial em seu entorno, está o fato de que, na última década, o tema foi 

objeto de reformas normativas em diversos países — em geral, no sentido de ampliar o uso da 

arbitragem pela Administração Pública.
10

 

Esse cenário percorreu um longo caminho, desde a rejeição e desconfiança em 

relação à arbitragem para qualquer situação, até o atual estágio em que a arbitragem é 

prestigiada pela comunidade jurídica internacional e passa por uma expansão das hipóteses de 

seu uso, entre as quais se inclui a arbitragem envolvendo a Administração Pública. 

Entre meados dos séculos XIX e XX, havia uma “postura adversa e desconfiada a 

respeito da arbitragem”, não só em relação ao Estado mas a todos os sujeitos de direito, 

notadamente nos países de tradição romano-germânica.
11

 Porém, não se pode ignorar que esta 

postura decorria do contexto da época, marcado pelo Estado-Social amparado com 

formulações jurídicas de ideologia estatista, positivista e intervencionista. Igualmente, nos 

estudos de hoje, não se pode ignorar o contexto dos juristas que vivem na era da globalização. 

No âmbito do direito administrativo, aquela época viu a ideia de “supremacia do 

Estado” ou de “supremacia do interesse público” resultar no autoritarismo da Administração, 

acostumada a agir unilateralmente pelo “ato administrativo”, típico instrumento de 

manifestação de seu poder de império. 

No âmbito do direito processual, a jurisdição entendida como “função do Estado 

que tem por escopo a atuação da vontade concreta da lei” (conforme formulação de GIUSEPPE 

 

                                                 
10

 
 

Citem-se, no Brasil, a Lei 13.129, de 26 de maio de 2015; na Itália, o Decreto Legislativo 163, de 12 de abril 

de 2006 (Código de Contratos Públicos); na França, o Regulamento (Ordonnance) 2004-559, de 17 de julho 

de 2004; nos EUA, o Administrative Dispute Resolution Act — ADRA, de 1996, de âmbito federal. 
11

 BONATO, Giovanni. Panorama da arbitragem na França e na Itália: perspectivas de direito comparado com 

o sistema brasileiro. Revista Brasileira de Arbitragem, n. 43, p. 59-92. Porto Alegre, jul./set. 2014, p. 63, em 

que comenta que, na França, a Corte de Cassação chegou a declarar nula cláusula compromissória para 

“guardar os cidadãos de sua própria irreflexão” (FRANÇA, Corte de Cassação, acórdão de 1843 ― arrêt 

Prunier). 
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CHIOVENDA
12

) revelava a centralidade do direito objetivo positivado em detrimento da efetiva 

pacificação do conflito (ou da cultura da sentença em detrimento da cultura da pacificação, 

nas expressões de KAZUO WATANABE
13

) em nome daquela mesma “supremacia do Estado” ou 

“do interesse público”.  

No entanto, como é natural no curso da história, as mudanças socioeconômicas e 

político-ideológicas levaram ao esgotamento de tais modelos, os quais passaram a revelar 

dessincronia com a sociedade em rede surgida com a revolução informacional e a 

globalização do capitalismo.
14

 A essa “dessincronia”, traduzida na crise do Estado e na crise 

da Justiça, buscou-se responder com novos paradigmas. 

No direito processual, essa dessincronia se revelou na crise do acesso à Justiça , 

traduzida na dificuldade de se enquadrar a variedade das demandas sociais em um só modelo 

de solução de conflitos: o “processo transubstancial”.
15

 Neste contexto, a adoção de meios 

alternativos de solução dos conflitos se apresentou como uma das “ondas renovatórias” de 

reação a tal crise, em direção a um sistema multiportas, em que se pode escolher o método 

(mais) adequado de solução de (cada) controvérsia.
16

 

 

                                                 
12

 
 

CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil, v. II, 3. ed. Trad. Paolo Capitanio. São 

Paulo: Bookseller, 2000, p. 8. 
13

 
 

Denunciando a cultura de adjudicação autoritária, e sendo referência acadêmica para todos os que estudam a 

revisão desta cultura, ver o clássico: WATANABE, Kazuo. Cultura da sentença e cultura da pacificação. In: 

YARSHELL, Flávio Luiz; MORAES, Maurício Zanóide (coord.). Estudos em homenagem à professora Ada 

Pellegrini Grinover. São Paulo: DPJ, 2005, p. 684-690. 
14

 
 

INNERARITY, Daniel. Un monde désynchronisé. TEΠPS: Science/Art/Philosophie, n. 2, p. 29-38, jun. 

2014. Denunciando a dessincronia entre a sociedade informacional e os antigos modelos político-

econômicos, o autor constata que as tendências de descentralização, desburocratização e desregulamentação 

decorreriam da pressão por acelerar as decisões da Administração Pública, em um cenário em que as 

dessincronias entre a opinião pública, o consenso legislativo e a atividade executiva deságuam na 

judicialização de demandas. Eis a importância da “política do tempo”, da harmonia do tempo democrático, 

referida pelo autor como “cronopolítica”. 
15

 
 

Cf. SALLES, Carlos Alberto. Execução judicial em matéria ambiental. São Paulo: RT, 1998, p. 303. 
16

 
 

CAPPELLETTI, Mauro. Os métodos alternativos de solução de conflitos no quadro do movimento universal 

de acesso à justiça. Trad. José Carlos Barbosa Moreira. Revista de Processo, n. 74. São Paulo: RT, abr./jun. 

1994; CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998, p. 81-90. ― Nesta última obra, os autores tratam ainda de outras frentes 

que demandavam “ondas renovatórias” em resposta à crise da Justiça: a do custo (gratuidade e assistência 

judiciária) e a da adequação aos direitos coletivos (lato sensu). — Cf. CARMONA, Carlos Alberto. 

Arbitragem e processo: um comentário à Lei 9.307/96, 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 33, em que explica 

que a alteração da expressão “meios alternativos” por “meios adequados de solução de conflitos” é 

proposital, e visa chamar a atenção para a pertinência do uso desses métodos. — Afirmando que “não há 

negar que se a justiça estatal apresentasse boa performance (...) não haveria uma procura tão intensa e 

crescente dos chamados equivalentes jurisdicionais”, cf. MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A resolução dos 
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Renasce aí o interesse pela arbitragem. 

Em um primeiro momento, a arbitragem ressurge em seu habitat natural: as 

relações mercantis. Incentivados por doutrina e jurisprudência favoráveis, diversos países 

aderiram a importantes tratados internacionais que estimulavam o uso da arbitragem — 

destacando-se a Convenção de Genebra de 1927 e a Convenção de Nova Iorque de 1958 —, 

os quais foram acompanhados de reformas nas legislações nacionais.
17

 

No Brasil, o advento da Lei 9.307/1996 cuidou de afastar os principais entraves 

para seu desenvolvimento: equiparou o laudo arbitral à sentença judicial (que não mais 

precisa de homologação pelo Judiciário, exceto se estrangeira) e reconheceu a vinculatividade 

da cláusula compromissória (não mais considerada mera promessa de contratar) — tudo com 

a chancela do Supremo Tribunal Federal.
18

 

A crise do Estado, por sua vez, traduziu a falta de sincronia entre a antiga 

burocracia estatal e o novo capitalismo da globalização e da revolução tecnológica, em 

que “Estado e mercado, público e privado, que antes eram considerados mundos separados e 

em oposição, apresentam-se como entidades que se interpenetram”.
19

 Infere-se, daí, que o uso 

 

                                                 
conflitos e a função judicial no contemporâneo Estado de Direito, 2. ed. São Paulo: RT, 2013, p. 266. — 

Para um panorama evolutivo do uso dos meios alternativos de solução dos conflitos no Brasil, ver MEGNA, 

Bruno Lopes. Alternative Dispute Resolution: the early Brazilian experience. Latin America Linkages Yale 

Law School 2010 Newsletter. Disponível em: [www.law.yale.edu/linkagesarchives.htm]. Acesso em 

20.12.2016. Publicado em 2010. 
17

 
 

Por todos, citem-se, no Brasil, CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei 

9.307/96, 1. ed. São Paulo: Malheiros, 1998 (neste trabalho será citada a 3. ed., de 2009); na França, 

FOUCHARD, Philippe et al. Traité de l’arbitrage commercial international. Paris: Litec, 1996; na Itália, 

FALAZARRI, Elio. L’arbitrato, v. 6. Torino: UTET, 1997. — No Brasil, a arbitragem teve notório 

desenvolvimento a partir da decisão do STF que julgou constitucional a Lei 9.307/1996 (Agravo Regimental 

em Sentença Estrangeira do Reino da Espanha 5.206-7, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 12.12.2001, DJE 

30.04.2004), seguida pela jurisprudência formada com os demais tribunais que empregam um verdadeiro 

favor arbitral. A Convenção de Genebra, destinada a contratos comerciais internacionais e internalizada no 

ordenamento brasileiro pelo Decreto 21.187/1932, teve pouca aplicação, dado o ambiente desfavorável à 

arbitragem na época. A Convenção de Nova Iorque foi internalizada pelo Brasil pelo Decreto 4.311, de 2002, 

portanto, apenas após a edição e o julgamento de constitucionalidade da Lei 9.307, de 1996. Ainda assim, 

reforçou o ambiente favorável que se instalava. Cf. CARMONA,. Arbitragem e processo cit., 2009,p. 96-98. 
18

 
 

Cf. CARMONA,. Arbitragem e processo cit., 2009, p. 4-5; STF, Agravo Regimental em Sentença 

Estrangeira do Reino da Espanha 5.206-7, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 12.12.2001, DJE 30.04.2004, em 

que tais pontos foram exaustivamente discutidos. 
19

 
 

CASSESE, Sabino. A arena pública: novos paradigmas para o Estado. In: _____. A crise do Estado. Trad. 

Ilse Paschoal Moreira e Fernanda Landucci Ortale. Campinas: Saberes, 2010, p. 145. Neste trecho, o autor 

constata “a ‘mercantização’ dos poderes públicos”, ao analisar os contratos de negociação para os transportes 

ferroviários de alta velocidade, na Itália. ― Expondo que essa “dessincronia” decorre não do 

desconhecimento dos governos sobre as expectativas sociais, mas do esgotamento dos meios políticos, das 
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de instrumentos que se adequem a essa interpenetração — como a arbitragem — tende a ser 

mais eficiente para o funcionamento do sistema. 

Note-se que a arbitragem não está necessariamente associada a uma ideologia 

“antissocial” ou “antiestatista”.
20

 Nesse sentido, tomada como um instrumento do modelo de 

administração gerencial tal qual concebida por LUIZ CARLOS BRESSER-PEREIRA, pode-se 

afirmar que a arbitragem pode servir, em tese, tanto ao Estado Liberal como ao Estado 

Social.
21

 

Nesse cenário, o Direito brasileiro, que já vinha se mostrando favorável à ideia da 

arbitragem no setor público por meio de sua doutrina e de sua jurisprudência, conta agora 

também com manifestação expressa de seu legislador, que acaba de reformar a Lei 

9.307/1996 que, com redação dada pela Lei 13.129/2015, passa a prever explicitamente que 

“a administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir 

conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis” (art. 1º, § 1º). 

Percebe-se, assim, que “o Direito Administrativo, por sua vez, evolui, pari passu, 

com o Direito Processual (...) em prol de um novo Direito Administrativo, que passa a tomar a 

 

                                                 
ferramentas tributárias e dos recursos orçamentários, e que, “com isso, justamente num momento em que os 

valores democráticos alcançam um prestígio inédito na história, as condições de sua efetivação 

paradoxalmente parecem se exaurir”, cf. FARIA, José Eduardo. O Estado e o Direito depois da crise. São 

Paulo: Saraiva/FGV, 2011, p. 38-39. 
20

 
 

A China tem seguido o mesmo caminho, e é apontado como país “menos conservador” que Brasil, Rússia e 

Índia (com quem forma o grupo “BRIC”), cf. KUANG, Yingqiu. Instrumental liberalization: China’s New 

Practice in Bilateral Investment Treaties in the 2000’s. Dissertação (Mestrado em Ciência Política). 

Vancouver: University of British Columbia, 2014. p. 3. — De fato, os estereótipos sobre socialismo e 

capitalismo que vigoraram no século XX não são mais atuais, e a eles tampouco deve ser associado o que se 

entende por liberalismo ou estatismo, até porque, a bem da verdade, “o que distingue um liberal nos dias 

atuais não é mais a sua rejeição à presença do Estado, mas sim as suas preferências quanto aos seus limites e 

às formas pelas quais ela se dá”, cf. NUSDEO, Fábio. Curso de economia: introdução ao direito econômico, 

7. ed. São Paulo: RT, 2013, p. 215. 
21

 
 

Cf. BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Democracia, estado social e reforma gerencial. Revista de 

Administração de Empresas, v. 50, n. 1, p. 112-116. São Paulo: FGV, 2010, p. 116, em que afirma que a 

sociedade continua a depender politicamente do Estado, o qual imprescinde do mercado para implementar 

suas políticas públicas, e economicamente do mercado, o qual tampouco prescinde do Estado para garantir-

lhes as condições de acumulação de capital. — Desse modo, não se enquadra no contexto atual a afirmação 

de que o juízo arbitral “é primitivo, regressivo mesmo, a que pretendem volver, por atração psíquica a 

momentos pré-estatais, os anarquistas de esquerda e os de alto capitalismo” (PONTES DE MIRANDA, 

Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, tomo XV. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 

344). Ainda nesse sentido: MARTINS, Ricardo Marcondes. Arbitragem e Administração Pública: 

contribuição para o sepultamento do tema. Revista Trimestral de Direito Público, n. 54, p. 194-209. São 

Paulo: IOB, 2011, p. 195, em que afirma que dizer que a arbitragem atende ao interesse público é 

“dissimulação” dos neoliberais para obterem lucros. 



 

 

 

27 

expressão interesse público dissociada da noção de Estado”.
22

 Isso não quer dizer, repita-se, 

“antiestatismo”, mas quer dizer, sem dúvida, uma visão que enxerga um Estado mais 

profissionalizado para servir ao seu público e menos à vontade para, sem prestar contas, servir 

a si mesmo (rectius, a quem o domina). 

Eis o estágio atual do tema, que revela a firme tendência do Direito brasileiro em 

expandir o uso da arbitragem como método de solução de controvérsias que envolvam a 

Administração Pública. 

 

iii.  METODOLOGIA E ESTRUTURA 

iii.a. Arbitragem e Administração Pública na visão da “instrumentalidade 

metodológica”: a necessidade da abordagem multidisciplinar na Parte I 

Para desenvolver a resposta à problemática inicialmente apresentada — quais 

condições devem estar presentes no desenrolar da relação processual arbitral para que esta se 

apresente como adequada ao regime jurídico da Administração Pública? —, utiliza-se do 

método indutivo-dogmático
23

 para se extrair as características mínimas do processo arbitral 

devido à Administração Pública. 

Contudo, como percebido pelo contexto descrito acima, as categorias fundamentais 

sobre o direito processual, o direito administrativo e o direito arbitral precisam ser revisitadas 

para que esse raciocínio indutivo não parta de premissas desatualizadas. Embora este trabalho 

adote a visão unitária do Direito, não se nega a utilidade “tecnológica” da sua separação em 

ramos. Por isso, na Parte I, vale-se desse recurso didático para estudar, inicialmente de forma 
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BENETI, Sidnei. Notas sobre a adequação da arbitragem a questões de direito público na atualidade. In: 

SALLES, Carlo Alberto (coord.). As grandes transformações do processo civil brasileiro — homenagem ao 

Professor Kazuo Watanabe, p. 627-631. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 630. 
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Afirmando que “só pode ser o método indutivo” o modelo utilizado para tratar da Teoria Geral do Processo e 

da processualidade, a partir do exame das características de cada processo e procedimento, de modo a se 

extrair “os princípios gerais que regem cada disciplina processual” tendo “como objetivo a busca da tutela 

adequada”: GRINOVER, Ada Pellegrini. Ensaio sobre a processualidade: fundamentos para uma nova 

teoria geral do processo. Brasília: Gazeta Jurídica, 2016, p. 8. 
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separada, as referências dogmáticas e metodológicas da Teoria Geral do Processo (capítulo 

1), da Teoria do Estado e do Direito Administrativo (capítulo 2), ditos ramos de “direito 

público”, e da Teoria da Arbitragem “privada” nas situações em que é aplicável aos entes 

públicos, casos em que se revela também importante o estudo de direito comparado, aqui 

concentrado nos ordenamentos da França e da Itália (capítulo 3).
24

  

O estudo de ramos de direito material ao lado do ramo de direito processual é 

pertinente, pois este último, sem perder a sua autonomia científica, há muito já sabe da 

necessidade de se atentar para as características do direito material a que serve como 

instrumento (instrumentalidade do processo).
25

 

Avançando nesse sentido, deve-se atentar também para a realidade em que o 

método aplica. Isso é acentuado no caso da arbitragem, cujo propósito é precisamente fazer 

que a relação processual seja moldável e permeável às características do caso concreto. 

Afinal, o processo (arbitral ou de qualquer outra espécie) é um método de trabalho.
26

  

Segue-se, assim, a tese do Professor CARLOS ALBERTO DE SALLES de que “a 

abertura do campo de conhecimento é, exatamente, condição para se poder obter uma resposta 

de maior especificidade, isto é, de maior aderência às necessidades de determinado contexto 
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Expondo a dogmática analítica (ou “a ciência do direito como teoria da norma”) como tecnologia jurídica de 

decidibilidade, cuja função é determinar, para os possíveis conflitos de interesses decorrentes das 

necessidades humanas, suas condições de adequação, isto é, as possibilidades de decisões para um possível 

conflito, cf. FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação, 5. 

ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 91. 
25

 Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo, 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, 

p. 22, em que o autor situa a visão da instrumentalidade do processo como um terceiro momento 

metodológico do direito processual, que sucede o momento do sincretismo (que confundia direito processual 

e material) e o momento da autonomia exacerbada do processo, e em que “não se justifica mais a postura 

metafísica consistente nas investigações conceituais e destituídas de endereçamento teleológico”.  
26

 
 

Definindo processo como “método de trabalho”, no sentido de “resultado da soma de todas as disposições 

constitucionais e legais que delimitam e descrevem os atos que cada um dos sujeitos processuais realiza no 

exercício de seus poderes fundamentais, ou seja: a jurisdição pelo juiz, a ação pelo demandante e a defesa 

pelo réu”, cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. I, 8. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2016, p. 441. No mesmo sentido, defendendo a compreensão do processo como “método de 

trabalho”, definido como o modelo legal das técnicas “em tese as mais adequadas” à eliminação da crise de 

direito material, cf. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo: influência do direito material 

sobre o processo, 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 30.  



 

 

 

29 

jurídico e social”, para, “verificados os condicionantes que lhe são peculiares, determinar a 

melhor resposta processual para o problema estudado”
 
(instrumentalidade metodológica).

27
 

Referida tese foi desenvolvida tendo exatamente o mesmo tema (o da arbitragem 

na Administração Pública) como hipótese de trabalho, o que demonstra a sua aplicabilidade 

neste estudo. Registre-se, contudo, que o presente trabalho não visa reproduzir aquele, muito 

menos tem a pretensão de superar aquela obra pioneira e elementar para o estudo do tema. Ao 

contrário, este trabalho é discípulo daquele — tanto é que este começa pelas conclusões 

daquele —, e a ele se filia com a intenção de trazer ao debate as tantas inovações que lhe 

sucederam, graças à sustentação teórica que — juntamente com as outras obras que se 

distinguem deste trabalho — proporcionou. 

Lembre-se, porém, que a instrumentalidade metodológica serve não apenas à 

arbitragem, mas a todo estudo de processo preocupado em sua vocação de método de trabalho 

voltado a solucionar problemas. Nesse sentido, a exposição de motivos do anteprojeto do 

Código de Processo Civil vigente foi expressa em afirmar sua intenção de resgatar o valor 

metodológico do processo para o âmbito judicial:  

Há mudanças necessárias, porque reclamadas pela comunidade jurídica, e 

correspondentes a queixas recorrentes dos jurisdicionados e dos operadores 

do Direito, ouvidas em todo país. Na elaboração deste Anteprojeto de 

Código de Processo Civil, essa foi uma das linhas principais de trabalho: 

resolver problemas. Deixar de ver o processo como teoria 

descomprometida de sua natureza fundamental de método de resolução 

de conflitos, por meio do qual se realizam valores constitucionais. Assim, e 

por isso, um dos métodos de trabalho da Comissão foi o de resolver 

problemas, sobre cuja existência há praticamente unanimidade na 

comunidade jurídica. (...). Não se deixou de lado, é claro, a necessidade de 

se construir um Código coerente e harmônico interna corporis, mas não se 

cultivou a obsessão em elaborar uma obra magistral, estética e tecnicamente 

perfeita, em detrimento de sua funcionalidade.
28

 

Trata-se, portanto, de uma atualizada orientação científica, que faz frente aos 

desafios do direito processual, de forma atenta à realidade concreta de seu tempo. Não por 

acaso, preocupa-se em superar os entraves metodológicos há muito apontados por KAZUO 

 

                                                 
27

 SALLES, Carlos Alberto. Arbitragem em contratos administrativos. São Paulo: RT, 2011, p. 24 e 26. 
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BRASIL, Comissão de Juristas Responsável pela Elaboração de Anteprojeto de Código de Processo Civil. 

Código de Processo Civil: anteprojeto. Disponível em: [https://www.senado.gov.br/senado/ 

novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf]. Acesso em 14.12.2016. Brasília: Senado Federal, Presidência, 2010, p. 13 

(sublinhou-se). 
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WATANABE, segundo quem, no Brasil, as buscas por novas alternativas esbarram em 

obstáculos, “dos quais os mais sérios são o imobilismo e a estrutura mental marcada pelo 

excessivo conservadorismo, que se traduz no apego irracional às fórmulas do passado, de um 

lado, e à inexistência, por outro, de qualquer pesquisa interdisciplinar sobre os conflitos de 

interesses”.
29

  

iii.b.  Arbitragem e Administração Pública na “visão unitária do Direito”: necessidade 

de redefinição do “regime jurídico administrativo” na Parte II 

Revisitadas as premissas teóricas dos ramos de direito em questão, é possível 

reconstituir a compreensão sobre como eles se aplicam, em conjunto, no processo arbitral que 

envolve a Administração Pública. 

Essa revisitação se refere no movimento de convergência dos ramos de Direito 

acima citados, que se acentuou com os fenômenos do constitucionalismo, da publicização do 

direito civil e da privatização do direito público, tornando ainda mais evidente o fato de que o 

Direito é uno.
30

 

Neste ponto, deve-se notar que há autores que distinguem o “regime jurídico 

administrativo” (que seria restrito às normas de caráter público que revelam as prerrogativas 

e sujeições da Administração em posição superior aos particulares) e “o regime jurídico da 

Administração” (que seria restrito às normas, aplicáveis nas hipóteses em que o Estado atua 

como se particular fosse, de caráter privado, mas parcialmente derrogadas pelo direito 
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WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil, 3. ed. São Paulo: Perfil, 2005, p. 32 (esta afirmação já 

constava da 1ª edição da obra, de 1987, na p. 23). 
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Cf. ARAGÃO, Alexandre Santos de. A concepção pós-positivista do princípio da legalidade. Revista de 

Direito Administrativo, n. 236, p. 51-64. Rio de Janeiro, abr./jun. 2004, p. 63; BINENBOJM, Gustavo. O 

sentido da vinculação administrativa à juridicidade no direito brasileiro. In: MARQUES NETO, Floriano de 

Azevedo Marques; ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito administrativo e seus novos paradigmas, 

p. 145-204. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 155. ― Afirmando que a lei é o esqueleto, mas o corpo do 

Direito é formado pela doutrina, pela jurisprudência e pelo “espírito do povo”: AZEVEDO, Antônio 

Junqueira. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia, 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 77. 
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público, na medida em que sempre presentes a supremacia e a indisponibilidade do interesse 

público).
31

 

Aqui não se utiliza essa distinção. 

Primeiro, porque restrita à perspectiva de uma só parte dessa relação jurídica: a 

Administração. Essa distinção trata dos direitos dos particulares sempre pela perspectiva das 

sujeições da Administração e de seus deveres sempre pela perspectiva das prerrogativas da 

Administração. Conforme se verá, também importa estudar o tema pela perspectiva dos 

próprios particulares— e.g., o sujeito privado está submetido ao dever de publicidade ou 

apenas a Administração? 

Segundo, e por razão derivada da primeira, porque o apego da citada divisão entre 

“direito público” e “direito privado” induz uma confusão sobre a ratio juris das normas que 

regem as relações Administração/administrador e Administração/sujeito privado. A fórmula 

“direito privado parcialmente derrogado pelo direito público” falha ao tentar dividir o que é 

uno (a unidade do Direito). Falha, também, por não dividir aquilo que é diferente — e.g., se 

um contrato é firmado de boa-fé pelo sujeito privado, mas de má-fé pelo agente público, “a 

supremacia e a indisponibilidade do interesse público” atingem Administração, administrador 

e administrado da mesma forma? 
32

 

Por isso, propõe-se outra perspectiva metodológica. 

Na perspectiva aqui proposta, o que importa é distinguir que (i) há normas que 

afetam situações internas à Administração, cujos destinatários são seus órgãos, sempre 
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 Registrando, ainda, outras expressões para se referir a essa mesma divisão, como direito administrativo em 

sentido amplo vs. direito administrativo em sentido estrito (André de Laubadère); direito privado 

administrativo vs. direito público administrativo (Jean Lamarque); atividade administrativa de direito privado 

vs. atividade administrativa de direito público (Renato Alessi), cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Do 

direito privado na Administração Pública. In: _____ (org.). Direito privado administrativo, p. 1-20. São 

Paulo: Atlas, 2013, p. 16. ― Utilizando a expressão “regime jurídico administrativo” no mesmo sentido 

estrito: BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo, 27. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2010, p. 53; CRETELLA JR., José. Prerrogativas e sujeições da Administração Pública. Revista 

da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 66, p. 176-199. São Paulo: 1971, p. 198.  
32

 
 

A resposta é negativa. A “supremacia do interesse público” fará com que se preserve o ato jurídico perfeito 

benéfico ao particular, e a “indisponibilidade do interesse público” não será motivo para sua anulação. 

Contudo, os mesmos princípios, por razões diferentes, farão com que o agente público seja punido 

(administrativa e/ou penalmente) e condenado (civilmente) a indenizar a Administração pelos prejuízos que 

teve. O contrato sai intacto, assim como o “interesse público”. Portanto, não houve derrogação de um pelo 

outro, mas incidência de ambos. 
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sujeitos a um estatuto que garante a higidez de sua atuação de acordo com os interesses e 

finalidades públicas; (ii) há normas que afetam situações externas à Administração, cujos 

destinatários são todos os sujeitos de direito (público ou privado), que garantem o 

funcionamento daquilo que se costuma chamar de “ordem pública”, “supremacia do interesse 

público”, “coesão do ordenamento jurídico”, “juridicidade”, “legalidade”, “rule of Law”, 

“justiça”.  

Esses conceitos compõem o que se deve entender por princípio da legalidade, o 

qual não se restringe à lei parlamentar formal, mas compreende todo o ordenamento jurídico 

com suas regras e princípios, escritos e não escritos. Com efeito, desde que o movimento do 

constitucionalismo conquistou o dogma da força normativa da Constituição, não se pode 

mais tomar o princípio da legalidade em sentido tão restrito, de modo que a fórmula 

“administrar é aplicar a lei de ofício”
33

 há de ser relida no sentido de que “administrar é 

aplicar o Direito de ofício”. Prefere-se, assim, falar em “princípio da juridicidade” ou da 

“legalidade em sentido amplo”.
34

  

Nas palavras de DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO, “por juridicidade plena, 

entendida sob o conceito material da Constituição, há de se compreender a legalidade, 

enquanto submissão à lei; a legitimidade, enquanto submissão à vontade consensual da 

nação, e a licitude, enquanto a submissão à moralidade”.
35

 Tal premissa importa na medida 

em que influencia a concepção que se tem sobre o “princípio da legalidade administrativa”, 

que não pode ser confundida com princípio da reserva legal, e que há de ser interpretado no 

sentido de que “as feições constitucionais da Administração Pública aplicam-se 

indistintamente a todo exercício de função administrativa ― esteja ou não presente qualquer 
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FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Rio de Janeiro: 

Forense, 1979, p. 17.  
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Cf. ARAGÃO, Alexandre Santos de. A concepção pós-positivista do princípio da legalidade. Revista de 

Direito Administrativo, n. 236, p. 51-64. Rio de Janeiro, abr./jun. 2004, p. 63, em que se lê: “a esta 

formulação dá-se o nome de princípio da juridicidade ou da legalidade em sentido amplo. Note-se que esta 

formulação é uma via de mão dupla: serve tanto para restringir a ação da Administração Pública não apenas 

pela lei, mas também pelos valores e princípios constitucionais, como para permitir a sua atuação quando, 

mesmo diante da ausência de lei infraconstitucional específica, os valores da Constituição (lei constitucional) 

impuserem a sua atuação”. 
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MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Ética e funções essenciais à Justiça no presidencialismo moderno: 

subsídios para a revisão constitucional. Revista de Informação Legislativa, ano 30, n. 120, p. 67-82. Brasília, 

out./dez. 1993, p. 67 (itálico original; negrito não original).  
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nota de autoridade. (...) não é a autoridade o elemento que caracteriza o Direito 

Administrativo”.
36

 

Trata-se de distinção despreocupada com a divisão entre “direito público” e 

“direito privado”, cuja utilidade didática não pode se sobrepor à necessidade de coesão interna 

do sistema jurídico e de sua interlocução com a realidade.
37

 Já não é mais novidade a 

convergência destes ramos, seja pela ida daquele ao encontro deste (e.g. contratualização 

administrativa e respeito ao pacta sunt servanda), seja pela ida deste ao encontro daquele (e.g. 

função social do contrato e da propriedade), de sorte que, como nota ROMEU FELIPE 

BACELLAR FILHO, “se, na vigência do antigo Código Civil Brasileiro, os contratos de direito 

privado estavam alicerçados em princípios opostos aos contratos administrativos, as recentes 

alterações do novo Código Civil caminham num sentido de aproximação dos institutos”.
38

 

Em um contrato com a Administração, não se cogita que, na fase pré-contratual, 

deixe-se de observar princípios estudados como “de direito privado” (e.g., boa-fé nas 

tratativas
39

), nem que, na fase pós-contratual, deixe-se de observar princípios estudados como 

“de direito público” (e.g., publicidade).
40 

Há, quase sempre, um diálogo das fontes de direito 
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GUIMARÃES, Bernardo Strobel. Ato administrativo e ato da administração: existe ainda algum sentido 

nesta distinção? In: MEDAUAR, Odete; SCHIRATO, Vitor Rhein. Os caminhos do ato administrativo, 

p. 71-87. São Paulo: RT, 2011, p. 81. 
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Na medida em que o Brasil tem sistema de jurisdição una, a coesão do seu sistema não depende dessa 

diferenciação entre direito público e direito privado, que tem maior relevância nos sistemas de jurisdição 

dual, como o da França. Até nos ordenamentos de jurisdição dual essa divisão é relativa. Nesse sentido, 

defendendo a utilidade e a manutenção dessa distinção doutrinária, mas reconhecendo que tanto na “justiça 

administrativa” como na “justiça judiciária” francesas são abordados aspectos dos dois ramos (público e 

privado): AUBY, Jean-Bernard. Le rôle de la distinction du droit public et du droit privé dans le droit 

français. In: _____; FREEDLAND, Marck. La distinction du droit public et du droit privè: regards français 

et britanniques — The public law / the priva law divide: en entente assez cordiale ?, p. 19-29. Paris: 

Pantheón-Assas, 2004, p. 23-29. 
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BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Contrato administrativo. In: _____ (coord.). Direito administrativo 

contemporâneo: estudos em memória do Professor Manoel de Oliveira Franco Sobrinho, p. 307-326. Belo 

Horizonte: Fórum, 2004, p. 317. 
39

 
 

Cf. JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 15. ed. São 

Paulo: Dialética, 2010, p. 1.001, afirmando que a regra do art. 81 da Lei 8.666/1993 corresponde a uma 

“responsabilidade pré-contratual” que invoca a regra do direito civil de que a proposta obriga o proponente. 
40

 
 

Esta conclusão foi o motivo para superação da “teoria dos dois níveis”, segundo a qual na fase antecedente 

vigia apenas o direito público, e na fase consequente apenas o privado, cf. ESTORNINHO, Maria João. 

Requiem pelo contrato administrativo. Coimbra: Almedina, 1990, p. 169-178. — Afirmando que esta divisão 

entre direito público e privado não tem por objetivo cindir o Direito, mas lembra que o Direito tem ora a 

função de proporcionar a coexistência de interesses individuais divergentes, ora o de direcionar estes 

interesses para um objetivo comum: BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do 

direito. Trad. Daniela Barueri: Manole, 2007, p. 111. 
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administrativo, de direito civil e de outros ramos dogmáticos que venham a se relacionar com 

a Administração Pública.
 41

 

Segue-se, neste ponto, a tese de CARLOS ARI SUNDFELD de que “hoje, o direito 

administrativo tem de ser visto em sentido amplo, como a área do conhecimento que estuda as 

normas jurídicas que se aplicam à Administração, independentemente do ramo a que se 

ligam”, de modo que, na atualidade, o “conceito útil” de direito administrativo não é o que se 

liga à divisão entre direito público e privado ou a classes excludentes, mas o que o concebe 

como “o direito comum do Estado, formando por normas e regimes de muitas origens e 

tipos”.
42

 

Nesta linha, na Parte II deste trabalho, aglutinam-se as premissas tomadas na Parte 

I para aplicá-las na análise das várias questões com as quais se pode deparar, na prática, 

quando a Administração Pública convenciona arbitragem. Isso é possível porque os ramos do 

Direito não estão unidos apenas por fazerem parte do ordenamento de um mesmo Estado, mas 

porque também estão comunicados pela linguagem e pelo raciocínio de certos institutos 

fundamentais, de modo que é possível, como nota ADA PELLEGRINI GRINOVER, “existir um 

entrelaçamento entre os princípios do processo judicial e os princípios do direito 

administrativo”.
43

 

Assim, por exemplo, na análise da convenção arbitral, é possível se valer da 

categoria do negócio jurídico, da Teoria Geral do Direito, como recurso metodológico para 

compreender como o direito administrativo pode condicionar a validade do objeto do negócio 

jurídico processual de arbitragem, impondo a adoção de julgamento de direito e a observância 

da publicidade. Por outro lado, também se perceberá que a adoção do negócio jurídico arbitral 

terá a eficácia de afastar algumas prerrogativas contratuais da administração, não por 

 

                                                 
41

 
 

Cf. TARTUCE, Flávio. O novo CPC e o Direito Civil: impactos, diálogos e interações. São Paulo: Método, 

2015, p. 51-53, expondo a teoria do “diálogo das fontes” que compreende a possibilidade de (i) “diálogo 

sistemático de coerência” entre leis; (ii) diálogos de “complementariedade” e de “subsidiariedade”; (iii) bem 

como “diálogos de influências recíprocas sistemáticas”. 
42

 
 

SUNDFELD, Carlos Ari. Crítica à doutrina antiliberal e estatista de direito administrativo. In: _____. Direito 

administrativo para céticos, 2ª ed, p. 113-144. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 128 e 129.  
43

 
 

GRINOVER, Ada Pellegrini. Princípios processuais e princípios de direito administrativo no quadro das 

garantias constitucionais. Revista Mestrado em Direito, ano 7, n. 2, p. 169-195. Osasco: 2007, p. 169. — 

Tratando do Direito como um “fenômeno jurídico unitário”: REALE, Lições preliminares de Direito cit., 

1998, p. 6. 
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“derrogação” do regime jurídico administrativo, mas pela simples incidência da regra da 

obrigatoriedade dos contratos (capítulo 4). 

Essa compreensão conjunta permite afirmar, ainda, que a flexibilidade natural do 

procedimento arbitral faz da questão da disposição das chamadas “prerrogativas processuais” 

da Fazenda um “falso problema”, pois é justamente graças à “autonomia da vontade” que 

poderá a Administração se valer da flexibilidade da arbitragem para adequar o seu 

procedimento na convenção arbitral (capítulo 5). 

Desconstruído o seu permanente “regime de exceção”, será possível verificar as 

hipóteses em que cabe à Administração cumprir espontaneamente suas obrigações, contratuais 

ou jurisdicionalmente impostas. Todavia, a visão unitária do Direito impõe reconhecer 

também que o regime especial de pagamentos de condenações monetárias contra a Fazenda 

Pública — que não é exclusividade brasileira — não permite que essa regra seja 

convencionalmente afastada para um grupo especial de credores, pois é preciso respeitar o 

processo devido aos demais sujeitos que litigaram com a Administração (capítulo 6). 

A fim de verificar como o Direito deve harmonizar a possibilidade de a 

Administração Pública convencionar arbitragem com certos indivíduos, sem que isso interfira 

no interesse geral no trato das coisas públicas, serão estudados os mecanismos de controle 

público, como a publicidade e a ação popular, e os mecanismos públicos de controle, feitos 

institucionalmente pela Advocacia Pública, Tribunais de Contas, Ministério Público e Poder 

Judiciário, que permitem a legitimação da arbitragem como um mecanismo adequado de 

solução das controvérsias administrativas (capítulo 7). Ao final, demonstra-se que a 

compreensão conjunta destas conclusões é determinante para que a arbitragem se consolide 

como um dos métodos do sistema multiportas de solução de conflitos do qual a 

Administração pode e deve se valer. 

*** 
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PARTE I — PREMISSAS TEÓRICAS 

CAPÍTULO 1 

 PREMISSAS DE DIREITO PROCESSUAL 

Arbitragem é espécie de jurisdição; jurisdição é espécie de poder, a que as partes 

interessadas têm direito de provocar e de resistir, por meio de um procedimento decisório 

regido por valores que condicionam o seu exercício. 

Estas ideias são o ponto de partida deste capítulo.  

Extraídas sobretudo da tese de CARLOS ALBERTO DE SALLES,
1
 elas são aqui 

reorganizadas de acordo com o trinômio jurisdição-processo-ação, tradicionalmente utilizado 

pela doutrina processual. Essa opção metodológica tem por objetivo estabelecer interlocução 

da referida tese com os demais autores da ciência processual, e daí extrair os denominadores 

comuns que servirão de premissas dogmáticas para a segunda parte deste estudo.  

Em outras palavras, essa opção metodológica tem por objetivo seguir o padrão de 

vocabulário da literatura processual civil, sobretudo daqueles textos que admitem a existência 

de uma Teoria Geral do Processo.
2
 

Conforme se verá, as ideias adiante desenvolvidas permitirão concluir que: (i) a 

jurisdição não é de exercício exclusivo de agentes estatais, nem é, na ordem constitucional 

brasileira, a estes reservada ratione personae; (ii) a arbitragem não implica renúncia ao direito 

 

                                                 
1
 
 

SALLES, Carlos Alberto. A arbitragem na solução de controvérsias contratuais da administração pública. 

Tese (Livre-Docência) na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo: 2010. ― 

Publicado como: SALLES, Carlos Alberto. Arbitragem em contratos administrativos. Rio de Janeiro: 

Forense, 2011 (versão utilizada nas referências a seguir). 
2
 
 

Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Vocabulário do processo civil, 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 

26, em que aponta a importância da linguagem para que um autor conheça o trabalho do outro, e para que a 

legislação tenha precisão técnica. — Referindo-se à Teoria Geral do Processo como “metalinguagem 

científica” ou “metalinguagem doutrinária”, equivalente à linguagem sobre a ciência do processo, que, por 

sua vez, é a linguagem sobre o direito processual ― de modo que a Teoria Geral do Processo e a Ciência do 

Direito Processual não se confundiriam, cf. DIDIER JR., Fredie Souza. Sobre a teoria geral do processo. 

Tese (Livre-Docência) na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo: 2011, p. 20 e 181. 
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abstrato de ação e é também um método de acesso à ordem jurídica justa; (iii) processo é 

instrumento de regulação de poder decisório balizado pelo devido processo legal, que tem no 

contraditório, na isonomia das partes e na imparcialidade do julgador o núcleo duro da sua 

processualidade (= “processualidade mínima”), que é compartilhada entre processo judicial e 

arbitragem, mas que é enriquecida em cada um deles com diferentes técnicas processuais, 

adaptadas de acordo com os respectivos métodos de trabalho (= “processualidade 

adequada”), já que arbitragem e processo judiciário não são métodos redundantes.  

1.1 JURISDIÇÃO, ESTADO E ARBITRAGEM 

Tradicionalmente, concebe-se este poder jurisdicional como um poder estatal. A 

submissão do próprio Estado ao poder jurisdicional seria, assim, mera redundância de 

submissão a si mesmo. 

Contudo, a arbitragem, ao ter reconhecida sua natureza jurisdicional, desafia este 

dogma do monopólio da jurisdição pelo Estado. Mais que isso, na medida em que serve de 

instrumento para aplicação de direitos estrangeiros e de regulamentações privadas, a 

arbitragem desafia até mesmo a compreensão sobre como é possível sua convivência com o 

ordenamento jurídico estatal. 

Nestes termos, a submissão do Estado à arbitragem ou é inconcebível ou pressupõe 

a revisitação do conceito de jurisdição. É da segunda alternativa que se trata a seguir. 

1.1.1 Natureza jurisdicional da arbitragem 

A natureza jurídica da arbitragem é “questão que divide há dois séculos os 

doutrinadores”, de acordo com pesquisa de GIOVANNI BONATO.
3
 

 

                                                 
3
 
 

BONATO, Giovanni. Panorama da arbitragem na França e na Itália: perspectivas de direito comparado com 

o sistema brasileiro. Revista Brasileira de Arbitragem, n. 43, p. 59-92. Porto Alegre, jul./set. 2014, p. 72, 

nota 65. 
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Nas palavras de CARLOS ALBERTO DE SALLES, jurisdição é poder, especificamente, 

o poder de decidir imperativamente controvérsias, de modo que, “considerando o núcleo 

conceitual de jurisdição, juízes e árbitros exercem jurisdição, decidindo imperativamente as 

causas que lhe são colocadas”.
4
 

Essa concepção recoloca os termos da concepção tradicional de jurisdição, sem 

contradizê-la, mas atualizando-a.
5
 

Em vez de qualificá-la pelo trinômio poder, função e atividade, qualifica-a 

simplesmente como poder, pois, no Estado Constitucional de Direito, “não existe poder 

absoluto — desconectado do exercício de uma função determinada ─ ou inteiramente abstrato 

— não representativo de uma atividade específica”.
6
 É esse poder “absoluto” que está 

excluído da definição de jurisdição dada por ADA PELLEGRINI GRINOVER, quando afirma que 

“jurisdição, na atualidade, não é mais poder, mas apenas função, atividade e garantia (...) 

garantia do acesso à Justiça, estatal ou não, e seu objetivo, o de pacificar com justiça”.
7
 

Ademais, em vez de restringi-la ao conceito de GIUSEPPE CHIOVENDA de “função 

do Estado que tem por escopo a atuação da vontade concreta da lei”,
8
 amplia-a para além da 

noção positivista da “lei”, abrangendo a noção de juridicidade ou legalidade em sentido 

amplo (cf. tópico iii.b da Introdução), e, para além da jurisdição estatal, abrangendo a 

atividade arbitral. 

 

                                                 
4
 
 

SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em contratos administrativos. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 88, 

89 e 90, respectivamente. — Falando em “poder arbitral”, ao afirmar que “esse processo [arbitral] será 

sempre de conhecimento e jamais executivo, pela notória razão de que atos constritivos de invasão da esfera 

jurídica das partes são peremptoriamente excluídos do poder arbitral”, cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. A 

arbitragem na teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 52. 
5
 
 

Cf., do mesmo autor: SALLES, Carlos Alberto de. Mecanismos alternativos de solução de controvérsias e 

acesso à justiça: a inafastabilidade da tutela jurisdicional recolocada. In: FUX, Luiz; NERY JR., Nelson; 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (org.). Processo e Constituição: estudos em homenagem ao Professor 

José Carlos de Barbosa Moreira. São Paulo: RT, 2006, em que já afirmava que “a assimilação pelo sistema 

jurídico brasileiro de mecanismos alternativos de solução de conflitos (...) leva a uma nova consideração do 

próprio conceito de jurisdição” (p. 784). 
6
 
 

SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em contratos administrativos cit., 2011, p. 89. — Afirmando que no 

“Estado Democrático de Direito ou, de forma mais ampla e precisa, Estado Constitucional, o que é chamado 

de ‘poder’ tem que ser compreendido invariavelmente como ‘dever-poder’ (...) a ênfase deve recair no dever 

e não no poder. Poder só existe como meio diretamente proporcional e exato para atingimento do dever”, cf. 

SCARPINELLA BUENO, Cassio. Manual de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 163-164. 
7
 
 

GRINOVER, Ada Pellegrini. Ensaio sobre a processualidade: fundamentos para uma nova teoria geral do 

processo. Brasília: Gazeta Jurídica, 2016, p. 20 (destaques originais). 
8
 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil, v. II, 3. ed. Trad. Paolo Capitanio. 

Bookseller, 2000 [original de 1960], p. 8. 
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Esse enquadramento da arbitragem na categoria de jurisdição é, como dito, uma 

controvérsia de séculos, descabendo aqui se alongar na celeuma. Basta registrar, 

resumidamente, que há três principais correntes: (i) privatista ou contratualista, segundo a 

qual arbitragem é mero negócio jurídico contratual pelo qual, por sua autonomia privada, as 

partes se comprometem a aceitar a solução dada à sua controvérsia pelo árbitro, que tem 

apenas poderes contratuais, não de jurisdição, que é una e exclusiva do Estado-juiz; (ii) 

publicista ou jurisdicionalista, pela qual exercem jurisdição tanto juízes estatais como 

árbitros, cuja decisão substitui definitivamente a vontade das partes; (iii) intermediária ou 

mista, a qual, conciliando as anteriores, afirma que a arbitragem tem origem contratual, mas 

conteúdo jurisdicional.
9
 

De fato, o entendimento mais atualizado sobre a função do árbitro é o de que ele 

exerce jurisdição,
10

 interpretação esta dada pela maioria da doutrina à previsão de que “o 

árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a 

homologação pelo Poder Judiciário” (art. 18 da Lei 9.307/1996).
11

  

Nesse sentido, autores clássicos da doutrina processual brasileira, como ARRUDA 

ALVIM
12

 e CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO,
13

 que antes defenderam que a arbitragem tinha 

 

                                                 
9
 
 

Cf. BASÍLIO, Ana Tereza Palhares; FONTES, André R. C. Notas introdutórias sobre a natureza jurídica da 

arbitragem. Revista de Arbitragem e Mediação, v. 4, n. 14, p. 48-51. São Paulo: RT, jul./set. 2007; CAHALI, 

Francisco José. Curso de arbitragem, mediação, conciliação, Resolução CNJ 125/2010, 5. ed. São Paulo: 

RT, 2015, p. 123-130, em que remete, ainda, à corrente autônoma, que é tratada, neste trabalho, junto à 

classificação dos vínculos entre arbitragem e ordenamento estatal. ― Explicando o tratamento da matéria na 

doutrina italiana, que se divide na defesa (i) da teoria contratualista, por Chiovenda, Calamandrei, Betti, 

Lipari e Rocco; (ii) da teoria contratualista, por Mortara, Fedozzi e Ghirardini; (iii) de uma teoria 

intermediária, por Carnelutti, que encara a sentença arbitral como um “ato complexo desigual” (atto 

complesso ineguale), tendo em vista que, no direito italiano, a homologação judiciária era e ainda é 

necessária: RUBINO-SAMMARTANO, Mauro. Il diritto dell’arbitrato: interno, 2. ed. Padova: CEDAM, 

1994, p. 14-16. 
10

 
 

Contra: SCARPINELLA BUENO, Cassio. Manual de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2015, 

p. 63, para quem o árbitro não exerce jurisdição por lhe faltar imperium; MARINONI, Luiz Guilherme. 

Teoria geral do processo. São Paulo: RT, 2006, p. 147. 
11

 
 

A fórmula “juiz de fato e de direito” é tradicional nos Códigos de Processo Civil pátrios, cujo significado é 

controverso, mas certamente pretende igualar as atividades de árbitro e juiz (cf. CARMONA, Carlos Alberto. 

Arbitragem e processo: um comentário à Lei 9.307/1996, 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 268) e reconhece 

que a cognição do árbitro é exauriente (cf. AMADEO, Rodolfo da Costa Manso Real; HUCK, Hermes 

Marcelo. Árbitro: juiz de fato e de direito. Revista de Arbitragem e Mediação, v. 40, p. 181-192. São Paulo: 

RT, jan./mar. 2014, p. 184). 
12

 
 

ALVIM, Arruda. Sobre a natureza jurídica da arbitragem. In: CAHALI, Francisco José; RODOVALHO, 

Thiago; FREIRE, Alexandre (org.). Arbitragem: estudos sobre a Lei n. 13.129 de 26-5-2015, p. 133-144. São 

Paulo: Saraiva, 2016, p. 142, em que reconhece que seguia “visão ortodoxa”. ― De fato, entre os autores 

tradicionais da ciência processual, encontra-se a arbitragem sendo tratada como “equivalente jurisdicional”, 

por exemplo, em: CARNELUTTI, Francesco. Sistema di diritto processuale civile, v. 1. Pádua: Cedam, 
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natureza “de equivalente jurisdicional” e “parajurisdicional” (respectivamente), atualizaram 

seu entendimento para compreendê-la como de natureza jurisdicional. Conforme o último 

autor, “eliminada a necessidade de homologação e portanto sendo a sentença arbitral eficaz 

por si própria, ela é, tanto quanto a do juiz, um ato de pacificação social e, portanto, 

jurisdicional”,
14

 alinhando-se, assim, ao que já defendia, entre outros, na doutrina brasileira, 

CARLOS ALBERTO CARMONA.
15

 

A jurisprudência brasileira confirma esse entendimento.
16

 

Note-se, contudo, que, sem aderir expressamente à corrente mista, a maioria dos 

autores reconhece a natureza contratual da convenção arbitral e jurisdicional da função do 

árbitro.
17

 Verifica-se convergência para o entendimento de PHILIPPE FOUCHARD, EMMANUEL 

 

                                                 
1936, p. 154. ― Atualmente, ainda defende esse entendimento, sob o fundamento de que lhe falta 

imperatividade, embora possa a lei “equipará-la a um ato jurisdicional”: SCARPINELLA BUENO, Cassio. 

Manual de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 63. 
13

 
 

DINAMARCO, Cândido Rangel. A arbitragem na teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 2013, 

p. 41 
14

 
 

DINAMARCO, A arbitragem na Teoria Geral do Processo cit., 2013, p. 41. 
15

 
 

O autor citado defende a natureza jurisdicional da arbitragem desde seu “Arbitragem e jurisdição”. Revista de 

Processo, v. 58, p. 33-40. São Paulo: RT, abr./jun. 1990, e de seu A arbitragem no processo civil brasileiro. 

São Paulo: Malheiros, 1993, p. 36-37, portanto, mesmo antes da edição da lei de arbitragem brasileira, após o 

que manteve o entendimento em: CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei 

nº 9.307/96, 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 26-27. ― Na doutrina estrangeira, ver: BONATO, Giovanni. La 

natura e gli effetti del lodo arbitrale: studio di diritto italiano e comparato. Napoli: Jovene, 2012, p. 248, em 

que defende uma natureza de “jurisdição privada” da arbitragem. 
16

 
 

STJ, 2ª Secção — Direito Privado, Conflito de Competência 111.230/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 

8.5.2013, DJE 3.4.2014, de cuja ementa se extrai a afirmação de que “a atividade desenvolvida no âmbito da 

arbitragem tem natureza jurisdicional, sendo possível a existência de conflito de competência entre juízo 

estatal e câmara arbitral”. ― Em julgado mais antigo, afirmando que a arbitragem era “equivalente 

jurisdicional”, cf. BRASIL, STJ, 1ª Secção — Direito Público, Mandado de Segurança 11.308/DF, Rel. Min. 

Luiz Fux, j. 9.4.2008, DJE 19.5.2008. 
17

 
 

CARMONA, Arbitragem e processo cit., 2009, p. 189-190; LEMES, Selma Ferreira. Árbitro: princípios da 

independência e imparcialidade. São Paulo: LTr, 2001, p. 48;  

MARTINS, Pedro Antônio Batista. O Poder Judiciário e a arbitragem: quatro anos da Lei 9.307/96 (1ª parte). 

Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, v. 9, p. 315-336, jul./set. 2000. ― Os três autores 

anteriores se destacam por terem sido redatores do anteprojeto da Lei de Arbitragem brasileira, portanto, 

influenciando com seu entendimento o direito positivo brasileiro. ― SALLES, Arbitragem em contratos 

administrativos cit., 2011, p. 107; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo, 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 167; 

DINAMARCO, A arbitragem na teoria geral do processo cit., 2013, p. 47; SICA, Heitor Vitor Mendonça. 

Velhos e novos institutos fundamentais do direito processual civil. In: YARSHELL, Flavio Luiz; 

ZUFELATO, Camilo (org.). 40 anos da teoria geral do processo no Brasil: passado, presente e futuro, 

p. 430-466. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 435; BAPTISTA, Luiz Olavo. Contratos internacionais. São 

Paulo: Lex Editora, 2010, p. 185; MAGALHÃES, José Carlos de. O árbitro e a arbitragem. Revista de 

Arbitragem e Mediação, v. 29, p. 25-54. São Paulo: RT, abr./jun. 2011; BONÍCIO, Marcelo José Magalhães. 

Princípios do novo Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 130-131; BONATO, Giovanni. 

La natura e gli effetti del lodo arbitrale: studio di diritto italiano e comparato. Napoli: Jovene, 2012, p. 248; 
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GAILLARD e BERTHOLD GOLDMAND de que “essa função jurisdicional tem origem 

convencional (...); ao componente jurisdicional se adiciona, portanto, um componente 

convencional”,
18

 posição esta aqui adotada. 

Do componente jurisdicional se extrai que a arbitragem, tal como a jurisdição 

estatal, implica substitutividade da vontade das partes pela vontade de um terceiro imparcial, 

que é inerte. Provocado, exerce seus poderes decisórios para produzir coisa julgada mediante 

contraditório regular.
19

 A falta de poderes para materializar forçadamente suas decisões não 

descaracteriza a atividade do árbitro como jurisdicional, conforme se verá. 

Do componente convencional se extrai que a investidura de jurisdição e os limites 

da competência do árbitro decorrem do pacto arbitral, ao passo que, no caso do juiz estatal, 

decorrem da Constituição e legislação regulamentadora.
20

 

Nestes termos, não se questiona mais a natureza jurisdicional da arbitragem, 

conquanto originada da autonomia da vontade das partes e não da imperatividade estatal, 

desafiando, assim, o dogma do monopólio da jurisdição pelo Estado, conforme tratado a 

seguir. 

1.1.2 Relação entre arbitragem e Estado-ordenamento 

A independência da arbitragem em relação ao sistema judiciário estatal e a 

possibilidade de seu uso como veículo para aplicação de direitos estrangeiros e de 

regulamentações privadas, com chancela do Direito estatalmente constituído, levam à 

 

                                                 
ALVIM, Sobre a natureza jurídica da arbitragem cit., 2016, p. 142; CAHALI, Curso de arbitragem..., cit., 

2015, p. 123-130; FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Arbitragem, jurisdição e execução: análise crítica da 

Lei 9.307 de 23.09.1996. São Paulo: RT, 1999, p. 157. ― Contra: SCARPINELLA BUENO, Cassio. 

Manual de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 63, para quem o árbitro não exerce jurisdição 

por lhe faltar poderes executivos. 
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Cf. FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. Traité de l’arbitrage 

commercial international. Paris: Litec, 1996, p. 14 (tradução livre). 
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ALVIM, Sobre a natureza jurídica da arbitragem cit., 2016, p. 142; CAHALI, Curso de arbitragem...  cit., 

2015, p. 142-143. 
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Adotando essa terminologia: BONATO, La natura e gli effetti del lodo arbitrale cit., 2012, p. 248; 

DINAMARCO, A arbitragem na teoria geral do processo cit., 2013, p. 47-48.  
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sensação de que “o maior paradoxo da arbitragem é que ela busca a cooperação das próprias 

autoridades públicas das quais quer se livrar”, conforme observado por JAN PAULSSON.
21

 

Esclarecer este paradoxo é importante, ainda mais quando se cogita submeter essas 

mesmas autoridades públicas à arbitragem. 

De acordo com a lógica positivista, a única forma de se conceber a arbitragem é no 

seio do próprio ordenamento estatal, fora do qual não se cogita a existência de relações 

jurídicas. Esta concepção seria coerente apenas se ignorado o fato de que a arbitragem, com 

frequência, envolve sujeitos e direitos originários de mais de um país. Por isso, a pertinência 

entre arbitragem e Estado-ordenamento costuma ser mais bem estudada do ponto de vista 

internacional — que interessa para este trabalho, já que é ambiente prolífero em casos que 

envolvem Estados na condição de parte.
22

 

Este estudo é útil para entender todo o fenômeno da relação entre arbitragem e 

ordenamento estatal, na medida em que o Brasil (assim como Alemanha, Áustria, Bélgica e 

Holanda) adotou o sistema monista puro, em que há um só regime jurídico para todas as 

arbitragens
23

 — em contraposição ao regime dualista (adotado na França e em Portugal), em 

que há regimes diferenciados para a arbitragem nacional e a arbitragem internacional, e ao 

regime misto ou monista internacionalizante (adotado na Itália e na Espanha), em que há um 

regime unitário, porém, com regras especiais para aspectos pontuais da arbitragem 

internacional.
24
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PAULSSON, Jan. Arbitration in three dimensions. LSE Law, Society and Economy Working Papers, n. 2, 

2010, p. 2. Originalmente publicado em: [http://www.lse.ac.uk/collections/law/wps/index.htm]. Acesso em 

27.9.2016(tradução livre). 
22

 
 

Diferenciando arbitragem internacional pública (entre Estados e organizações internacionais sob as regras de 

direito internacional público) e arbitragem internacional privada (entre sujeitos de direito privado sob as 

regras de direito internacional privado), arbitragem de investimento (entre Estados e investidores 

estrangeiros, especialmente as submetidas ao International Centre for Setlement of Investment Disputes — 

ICSID), cf. BONATO, Panorama da arbitragem na França e na Itália: perspectivas de direito comparado 

com o sistema brasileiro, cit., 2014, p. 76, nota 82). ― Tratando do ganho de importância da arbitragem 

entre Estados e sujeitos de direito internacional privado, especialmente empresas multinacionais, cf. 

MAGALHÃES, José Carlos de. A arbitragem, o contrato e a globalização. Revista de Arbitragem e 

Mediação, v. 50, p. 241-253. São Paulo: RT, jul./set. 2016, p. 67. 
23

 
 

Tanto é que a declaração de constitucionalidade da Lei 9.307/1996 foi decidida em processo cujo objeto era a 

homologação de sentença arbitral estrangeira (STF, Agravo Regimental em Sentença Estrangeira 5.206-7, 

Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 12.12.2001, DJ 30.4.2004, p. 29). 
24

 
 

Cf. BONATO, Panorama da arbitragem na França e na Itália cit., 2014, p. 76-85. ― Chamando a atenção 

para o fato de que não se deve confundir arbitragem internacional (conceito irrelevante no direito brasileiro) 
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O autor JAN PAULSSON propõe uma visão “tridimensional” dessa relação entre 

arbitragem e ordenamento jurídico estatal, descrevendo assim suas dimensões: (i) horizontal, 

que corresponde ao pluralismo das ordens constitucionais estatais, soberanas em suas bases 

territoriais, que convivem em cooperação; (ii) vertical, que corresponde à justaposição de 

ordens jurídicas não estatais (privadas), autorreferentes, criadas pela própria sociedade civil 

para se autorregular; (iii) de profundidade, que corresponde à fluida realidade em que as 

ordens jurídicas modernas exercem sua tensa dinâmica de justaposição e sobreposição.
25

 

Já o autor EMMANUEL GAILLARD concebe três “representações mentais” para se 

conceber a “arbitragem internacional”: (i) monolocalizadora, pela qual a jurisdição arbitral 

faz parte da ordem jurídica do país sede da arbitragem, pois é da soberania local que se extrai 

o fundamento jurídico da convenção arbitral e do processo arbitral; (ii) multilocalizadora ou 

westphaliana, pela qual a jurisdição arbitral é extraída da justaposição de soberanias estatais, 

as quais só são exercidas dentro da própria ordem jurídica e na medida em que se fizer 

necessário recepcionar a decisão arbitral; (iii) transnacional, autônoma, anacional ou 

deslocalizada, pela qual os árbitros exercem jurisdição em nome de um Estado, mas a serviço 

da comunidade internacional, a qual extrai da coletividade de Estados princípios gerais e 

regras universais (e.g., Lex mercatoria), formando, assim, uma ordem jurídica arbitral 

autônoma.
26

 

Não se trata de teorias desprovidas de consequências práticas. A depender da teoria 

adotada, conclusões diferentes são deduzidas. 

A jurisprudência francesa, ao adotar a teoria da jurisdição deslocalizada da 

arbitragem, entende que a anulação do laudo arbitral em um Estado não impede sua 

exequibilidade em outro, ao passo que, ao adotar a teoria territorialista, o legislador brasileiro 

 

                                                 
e sentença arbitral estrangeira (proferida fora do Brasil e cuja execução imprescinde de homologação, nos 

termos do art. 35 da Lei 9.307/1996), cf. COSTA, José Augusto Fontoura. Sobre corvos e ornitorrincos: 

arbitragem estrangeira e internacional no direito brasileiro. Revista Brasileira de Arbitragem, n. 29, p. 60-73. 

Porto Alegre, jan./mar. 2011, p. 67. 
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PAULSSON,. Arbitration in three dimensions cit., 2010, p. 30-33. 
26

 
 

GAILLARD, Emmanuel. Teoria jurídica da arbitragem internacional. Trad. Natália Mizrahi Lama. São 

Paulo: Atlas, 2014 [original de 2008], p. 13, 18, 24-28, 31-35 e 132-134, em que o autor afirma que essas 

representações “estão compreendidas no domínio da crença, senão da fé, e não daquele da verdade 

científica”, não se prestando a aferir o certo ou errado, mas sim a coerência e utilidade das formas de se 

compreender o direito da arbitragem (p. 133-134). 
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positivou solução diametralmente inversa, prescrevendo que deve ser negada homologação à 

sentença arbitral estrangeira nesta hipótese (art. 38, VI, da Lei 9.307/1996).
27  

No entanto, “parece dificilmente transponível ao ordenamento brasileiro” a tese da 

autonomia da ordem jurídica arbitral, pois, aqui, “é muito forte na doutrina o apego à 

concepção territorialista da arbitragem”, como nota GIOVANNI BONATO.
28

  

Assim, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a instauração de 

incidentes de conflito de competência entre árbitro e juiz estatal.
29

 Conquanto seus julgados 

tenham sempre prestigiado o Tribunal Arbitral, a medida é criticada sob fundamento de que 

representaria violação ao princípio da competência-competência,
30

 segundo o qual cabe ao 

próprio árbitro julgar sua competência (que decorre da interpretação da própria cláusula), sem 

prejuízo da censura judicial, exclusivamente posterior (arts. 8º e 20 da Lei 9.307/1996). 
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Curiosamente, esta posição da jurisprudência da França também é contrária a Tratado Internacional Bilateral 

que tem firmado com o Brasil (Convenção de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, Comercial, 

Trabalhista e Administrativa entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 

Francesa de 30 de janeiro de 1981 — Decreto 91.207/1985), cujo art. 20 (alínea “c”, combinado com o art. 

25) exige que o laudo arbitral seja executável em um país para ter efeitos no outro. — Esta situação se 

enquadra naquela noticiada por ADRIANA BRAGHETTA, segundo a qual houve uma “desordenada ratificação 

de tratados no campo da arbitragem, tendo todos eles o interesse de facilitar a circulação de laudos”; para a 

autora, “a Suíça (...) foi o país que melhor utilizou o binômio originalidade e coordenação: o controle de um 

laudo proferido no seu território será mínimo, mas haverá respeito à coordenação do sistema preconizado 

pela Convenção de Nova Iorque”: BRAGHETTA, Adriana. Lado arbitral na sede da arbitragem e 

consequências internacionais: visão a partir do Brasil. Tese (Doutorado em Direito) orientada por Luiz 

Olavo Baptista. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2008, p. 294 e 292, respectivamente. — 

Aprofundando a questão da anulação da sentença arbitral estrangeira, cf. BONATO, Giovanni. A arbitragem 

internacional na França e a arbitragem societária na Itália: algumas reflexões comparativas com o direito 

brasileiro. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, n. 66, p. 253-289. 

Belo Horizonte, jan./jun 2015. 
28

 
 

BONATO, Panorama da arbitragem na França e na Itália cit., 2014, p. 92. ― Defendendo a natureza 

deslocalizada da jurisdição arbitral, e afirmando que o árbitro deveria ser encarado como se fosse juiz 

estrangeiro, pois “a lógica aqui é disjuntiva. Ou se aplicam regras de competência, ou se instaura juízo 

arbitral. (...) a relação entre eles e árbitro não é, portanto, de ser tratada como um conflito de competências, 

mas de jurisdições”: VALENÇA FILHO, Clávio. A arbitragem em juízo. Tese (Doutorado) na Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo. Orientação de Maristela Basso. São Paulo: 2015, p. 10 e 29. 
29

 
 

STJ, 2ª Seção, Conflito de Competência 113.260/SP, Rel. para acórdão: Min. João Otávio de Noronha, j. 

8.9.2010, DJE 7.4.2011.  
30

 
 

Segundo RAFAEL FRANCISCO ALVES, a expressão “Kompetenz-Kompetenz”, na sua origem alemã, significava 

que o árbitro tinha competência exclusiva e definitiva a respeito de sua própria competência, o que difere do 

atual conceito contido na expressão “competência-competência”, que, no universo da arbitragem, significa 

que este é o “primeiro senhor de sua própria competência”, mas esta sua decisão está sujeita a controle 

judicial, assim no Brasil como na “maior parte dos sistemas jurídicos”: ALVES, Rafael Francisco. A 

inadmissibilidade das medidas antiarbitragem no direito brasileiro. São Paulo: Atlas, 2009, p. 7-8 e 63-64. 
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Ao enfrentar essa questão, destaca-se, na doutrina nacional, a tese de EDUARDO DE 

ALBUQUERQUE PARENTE de que a arbitragem é um sistema (um “microuniverso” dentro da 

Teoria Geral do Processo), pois é autorreferente em seus princípios e nas regras constituídas 

pela autonomia das partes e pelo poder diretivo do árbitro (fechamento operacional), e, ao 

mesmo tempo, “troca mútuas influências com outros sistemas, tanto no campo processual 

quanto no material” (abertura cognitiva).
31

 

Com efeito, trata-se de conclusão inevitável, pois, por mais autônoma que seja a 

arbitragem, as decisões do árbitro só produzirão efeitos concretos na medida em que respeitar, 

ao menos, a “ordem pública nacional”, expressão esta usada na Lei 9.307/1996 (art. 39, II).  

Conforme sintetizado por BRUNO OPPETIT, a concepção de autonomia da ordem 

jurídica arbitral não passa de “mito”, pois a execução forçada do laudo arbitral sempre se 

submete ao controle nacional. “Por consequência, a arbitragem oscila sempre entre autonomia 

e integração”, e, nesta integração, a jurisdição estatal e a arbitral se comunicam ao 

compartilhar o “mesmo ideal de justiça”.
32

  

Assim, a concepção da arbitragem como sistema explica como se pode conceber a 

arbitragem como jurisdição distinta da jurisdição estatal. Ambas são jurisdições, que 

compartilham valores e princípios processuais — como o citado “ideal de justiça” —, mas a 

forma de colocá-los em prática não é igual. 

1.1.3 Monopólio e reserva de jurisdição: inexistência no direito brasileiro 

O Estado não mais detém monopólio sob a jurisdição, conquanto ainda detenha o 

monopólio do uso da força de violência. 

Esta afirmação era considerada verdadeira heresia pelo positivismo estatista (entre 

os meados dos séculos XIX e XX), em que havia “postura adversa e desconfiada a respeito da 
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PARENTE, Eduardo de Albuquerque. Processo arbitral e sistema. São Paulo: Atlas, 2012, p. 40-43; 309-

311. O autor desenvolveu sua tese a partir da famosa teoria dos sistemas sociais e dos sistemas autopoiéticos 

de Niklas Luhmann. 
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OPPETIT, Bruno. Teoría del arbitraje. Trad. Eduardo Silva Romero, Fabricio Mantilla Espinoza e José 

Joaquim Caicedo Meoulin. Bogotá: LEGIS, 2006 [original de 1998], p. 195 (tradução livre). 
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arbitragem, instituto então encarado como uma ofensa à unidade da função judiciária 

estatal”.
33

 

Atualmente, afastado o entendimento de que o ato do árbitro não passa de um 

suplemento ao contrato das partes, e adotado o entendimento de que arbitragem é jurisdição, é 

inevitável a conclusão de que o Estado não mais detém o seu monopólio — ao menos não 

integralmente. E mal nenhum há nisso, compreendida que está a incapacidade de o Estado 

regular satisfatoriamente todas as situações da vida e que a autonomia dos indivíduos é parte 

importante da própria ordem jurídica que a limita. 

O fato de o árbitro não ter poderes de constrição para materializar suas decisões 

não descaracteriza sua atividade como jurisdição. Até porque houve época em que a atividade 

executiva sequer era reconhecida como jurisdição. A evolução da ciência processual se deu no 

sentido de compreender que também há jurisdição na execução, mas não de que só haja 

jurisdição quando há execução.
34

 Árbitros exercem notio, vocatio e iudicium, mas não 

imperium,
35

 logo, “aos árbitros falta o poder de constrição, mas (...) poderes de coerção não 

lhes faltam, os quais são exercidos mediante decisões e não atuações físicas sobre pessoas ou 

coisas”.
36

 

A Lei 9.307/1996 previa que, “havendo necessidade de medidas coercitivas ou 

cautelares, os árbitros poderão solicitá-las ao órgão do Poder Judiciário” (art. 22, § 4º, da Lei 

9.307/1996). Esta disposição foi revogada pela Lei 13.129/2015, que previu regime expresso 

sobre a tutela de urgência (art. 22-A da Lei 9.307/1996) e a possibilidade de cooperação 

judiciária por meio da carta arbitral (art. 22-C da Lei 9.307/1996). Confirmou, assim, o 
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 BONATO, Panorama da arbitragem ..., 2014, cit., p. 63. 
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Defendendo a natureza jurisdicional da execução judicial: ASSIS, Araken de. Manual de execução, 11. ed. 

São Paulo: RT, 2007, p. 110-113; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo de execução e cumprimento 

de sentença, 28. ed. São Paulo: EUD, 2014, p. 73-74; 
35

 
 

Cf. PUCCI, Adriana Noemi. Juiz & árbitro. In: _____ (org.). Aspectos atuais da arbitragem, p. 3-16. Rio de 

Janeiro: Forense, 2001, cinco são os poderes contidos na jurisdição: (i) notio é o poder de que se arma o juiz 

para conhecer de uma lide ou causa, assim como para ordenar os atos do processo; (ii) vocatio é aptidão de 

convocar as partes, chamá-las, vinculando-as ao processo e submetendo-as às suas consequências; (iii) 

iudicium é o poder de julgar, isto é, de proferir sentença definitiva a fim de solucionar o litígio; (iv) coertio é 

a aptidão de dispor da força para obter o cumprimento das diligências decretadas durante a tramitação do 

processo; (v) executio é o poder de executar ou fazer executar a decisão proferida.  
36

 
 

DINAMARCO, A arbitragem na teoria geral do processo cit., 2016, p. 40. 
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entendimento de que os árbitros têm poderes decisórios (ius cognitio), embora apenas o juiz 

estatal possa materializá-los (pelo ius imperium).
37

 

Note-se bem: admite-se a existência de duas jurisdições, mas a jurisdição estatal 

continua una, pois a outra jurisdição (a arbitral) não é função, poder ou atividade do Estado.  

Sobre esse fenômeno, alguns autores, como GIOVANNI BONATO, afirmam que a 

arbitragem é uma “jurisdição privada” em contraposição à estatal, uma “jurisdição pública”.
38

 

Outros, como JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, afirmam que a arbitragem é antes 

“publicização” da função do privado (o árbitro) do que de “privatização” da função pública de 

julgar.
39

 

Independentemente da teoria adotada, deve-se considerar que o fato de que 

jurisdição estatal e jurisdição arbitral serem diferentes não implica obstáculo para que o 

próprio Estado se submeta à arbitragem, na medida em que no ordenamento brasileiro não 

existe norma que imponha ao Estado a solução de seus conflitos pela via da jurisdição estatal. 

Nesse sentido, CARLOS ALBERTO DE SALLES observa que, além de não ter instituído 

um monopólio da jurisdição — pois, como visto, esta é também exercida pelos árbitros —, 

tampouco a ordem constitucional brasileira fez reserva aos juízes estatais do exercício da 

jurisdição em relação à Administração Pública, de modo que, do ponto de vista subjetivo, não 

se questiona a possibilidade de o árbitro exercer jurisdição sob a Administração Pública — 

como poderia se questionar em países de jurisdição dual, como França e Itália —, o que, 

somado à evidência de que a Administração Pública é “pessoa capaz de contratar”, leva à 

conclusão de que há, sim, arbitrabilidade subjetiva nesta hipótese (cf. tópico 3.1).
40
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Nesse sentido: CAHALI, Francisco José. Lei n. 9.307/96 consolidada com a Lei n. 13.129/2015 — 

destacadas as modificações com breves comentários. In: _____; RODOVALHO, Thiago; FREIRE, 

Alexandre (org.). Arbitragem: estudos sobre a Lei n. 13.129 de 26-5-2015, p. 605-632. São Paulo: Saraiva, 

2016, p. 618-619. 
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BONATO, Giovanni. La natura e gli effetti del lodo arbitrale: studio di diritto italiano e comparato. Napoli: 

Jovene, 2012, p. 248. 
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Cf. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Privatização do processo? In: _____. Temas de direito processual, 

7ª série, p. 7-18. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 11. — Em sentido contrário, reconhecendo um aumento da 

participação nas decisões públicas, mas vendo nesse caso verdadeira “privatização” do processo, cf. DAVIS, 

Kevin E.; HERSHKOFF, Helen. Contracting for Procedure. William and Mary Law Review, v. 53, n. 2, 

p. 507-565. Williamsburg, 2011, p. 512. 
40

 
 

SALLES, Arbitragem em contratos administrativos cit., 2011, p. 295-298. 
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Conclui-se que a Administração pode usar de arbitragem, seja porque não há 

limitações constitucionais para facultar-lhe este uso, seja porque, ao fazer uso desta 

faculdade, o Estado não está renunciando ao seu direito abstrato de ação. 

Assim, não só o Estado não tem mais o monopólio da jurisdição, como o próprio 

Estado (Administração) pode se submeter à jurisdição que fugiu ao seu monopólio. 

1.2 AÇÃO, ESTADO E ARBITRAGEM: O ACESSO À JUSTIÇA PELO PRÓPRIO ESTADO 

Arbitragem é espécie de jurisdição; jurisdição é espécie de poder, a que as partes 

interessadas têm direito de provocar e de resistir. Nesse sentido, na relação jurídica arbitral se 

exerce ação e defesa. Segue-se, agora, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, para quem “a ação 

exercida perante os árbitros é, como sempre, o direito da parte a obter o provimento 

jurisdicional postulado”.
41

 

Sabe-se que, para autores como ADA PELLEGRINI GRINOVER, a ação perdeu 

centralidade na Teoria Geral do Processo (pois se transformou “apenas num dos tantos meios 

utilizáveis para o acesso à justiça”).
42

 Ainda assim, seu estudo é pertinente de acordo com a 
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DINAMARCO, A arbitragem na teoria geral do processo cit., 2013, p. 66. — No mesmo sentido, e 

justificando a opção metodológica aqui adotada ao afirmar que “o conceito constitucional do direito de ação 

implica muitos aspectos, mas sua definição como direito à decisão de mérito — segundo a conceituação 

liebmaniana — é a mais útil no momento em que a relação entre ação e arbitragem deve ser esboçada”, cf. 

RICCI, Edoardo Flavio. A impugnação da sentença arbitral como garantia constitucional. In: _____. Lei de 

arbitragem brasileira: oito anos de reflexão; questões polêmicas, p. 69-94. São Paulo: RT, 2004, p. 78-79. 
42

 
 

GRINOVER, Ada Pellegrini. Ensaio sobre a processualidade cit., p. 5, em que a autora afirma, ainda, que 

“pode haver jurisdição sem ação”. — São vários os exemplos em que se vislumbra a influência da arbitragem 

nesse deslocamento da ação do centro da Teoria Geral do Processo: na revisão do seu conceito como direito 

contra o Estado-juiz para se tornar um direito que pode ser exercido contra um particular; na indeterminação 

(ou “abstração”, na palavra da autora) desse direito no período entre a solicitação da arbitragem e a aceitação 

pelo árbitro; na influência do exercício do direito de ação como causa interruptiva da prescrição. Este último 

(o problema da prescrição) foi solucionado pela Lei 13.129/2015, que incluiu na Lei 9.307/1996 previsão 

análoga ao do processo estatal, qual seja, a de que “a instituição da arbitragem interrompe a prescrição, 

retroagindo à data do requerimento de sua instauração, ainda que extinta a arbitragem por ausência de 

jurisdição” — art. 19, § 2º, da Lei 9.307/1996. Antes dessa alteração, houve divergência doutrinária sobre a 

aplicação analógica das regras do Código de Processo Civil, inadmissível para EDUARDO DE ALBUQUERQUE 

PARENTE, que vê na arbitragem um “sistema” próprio, de modo que para a interrupção da prescrição seria 

imprescindível o uso de outros meios como o protesto judicial (Processo arbitral e sistema. São Paulo: Atlas, 

2012, p. 143-145). — Defendendo que a prescrição é matéria que está sob a jurisdição do árbitro, cf. 

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem, prescrição e ordem pública. Revista de Arbitragem e Mediação, v. 

30, p. 245-257. São Paulo: RT, jul./set. 2011. 
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opção metodológica deste trabalho. Tratando-se a arbitragem de solução adjudicativa
43

 de 

conflitos, é inegável o interesse no respectivo provimento jurisdicional, isto é, no direito de 

ação, junto ao qual se estuda o direito à defesa, que legitima a arbitragem como via de acesso 

à justiça e que não se confunde com arbitrariedade. 

Para o escopo desta dissertação, importa verificar como o direito de ação/defesa é 

exercido na arbitragem e em que medida ele é facultado ao próprio Estado como forma de 

obtenção de soluções definitivas para suas controvérsias. 

Com relação às características do direito de ação no âmbito da arbitragem, 

verificam-se duas particularidades. A primeira de que no seu “feixe de poderes e faculdades” 

não se incluem os direitos de obter provimentos executivos nem provimentos recursais.
44

 A 

segunda de que, embora o árbitro já nomeado tenha o dever de prestar jurisdição, ele não tem 

o dever de aceitar a nomeação, de modo que não está obrigado a essa prestação a priori (art. 

19 da Lei 9.370/1996), como é o caso do juiz estatal.
45

 Trata-se de especificidades que não 

descaracterizam sua natureza de ação no sentido de direito ao provimento jurisdicional, 

tanto quanto a falta de duplo grau nas ações originárias do STF e a falta de dilação probatória 

no mandado de segurança não as tornam outra coisa senão ações. 

Com relação à facultatividade da arbitragem, por sua vez, verifica-se similitude 

com as ações cíveis em geral, nas quais a regra é a não obrigatoriedade de seu uso. O direito 

de ação é uma opção (princípio dispositivo). 
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“Método adjudicativo” é aquele pelo qual se atribui a um terceiro a solução compulsória de determinada 

controvérsia, sentido este tal qual o dado à expressão inglesa “adjudication”, conforme tradução de CARLOS 

ALBERTO DE SALLES (FISS, Owen. Um novo processo civil: estudos norte-americanos sobre jurisdição, 

constituição e sociedade. Trad. Carlos Alberto de Salles (coord.). São Paulo: RT, 2004, nota de tradução 1, 

p. 26). — Atribuindo outro sentido à expressão “adjudicação”, e afirmando que, “em direito, adjudicar 

significa atribuir. Esse verbo e seu cognato adjudicação aparecem em direito processual civil para designar 

especialmente a atribuição do bem penhorado ao exequente (...) a adjudicação prefere a todas as outras 

modalidades de expropriação do bem penhorado (...)”, cf. DINAMARCO, Vocabulário do processo civil cit., 

2014, p. 65 (verbete 20 — adjudicação, adjudicar). 
44

 
 

Cf. DINAMARCO, A arbitragem na teoria geral do processo cit., 2013, p. 68. 
45

 
 

Cf. LEMES, Selma Maria Ferreira. Árbitro: princípios da independência e da imparcialidade. São Paulo: 

LTr, 2001, p. 47-51, seguindo conceito da doutrina francesa de que a relação entre partes e árbitro é como um 

“contrato de investidura”. 
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1.2.1 Facultatividade da ação judicial 

O acesso ao Judiciário estatal é (em regra) um direito da parte, e não um dever. É 

este o fundamento primeiro do princípio dispositivo. 

Como se sabe, ao declarar a constitucionalidade da Lei 9.307/1996,
46

 o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu que a arbitragem não significa renúncia ao direito abstrato de ação 

extraído da garantia constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF), que se trata de 

garantia do cidadão em face do legislador, proibindo-o de restringir as opções de acesso ao 

Judiciário, mas não em face do próprio cidadão, que pode ou não optar pela via judiciária.
47

  

Do voto-vista do Ministro NELSON JOBIM, extrai-se: 

Portanto, se o destinatário da norma é o legislador, preservou-se ao cidadão 

o direito de opção e não a obrigatoriedade do cidadão de compor os seus 

conflitos pela via judicial. Abre-se ao cidadão, portanto, o respeito à sua 

liberdade; a liberdade de tentar compor os seus conflitos fora da área do 

Poder Judiciário. (...). O que é proibido é impedir essa faculdade. É por isso 

que foi assegurado o direito de opção ao cidadão através da possibilidade de 

optar pelo Poder Judiciário ou não. Como se assegurou essa faculdade, esse 

direito ao cidadão? Assegurou-se essa faculdade proibindo 

constitucionalmente a lei que vede o exercício da alternativa.
48

 

Nesse sentido, o direito de ação se apresenta como um direito subjetivo público 

contra o Estado-juiz que é opcional.
49

 Não é obrigatório para os cidadãos, que podem se valer 
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STF, Agravo Regimental em Sentença Estrangeira 5.206-7, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 12.12.2001, DJ 

30.4.2004, p. 29. No inteiro teor do acórdão (p. 983), há referência a outra decisão do STF que já havia 

reconhecido a constitucionalidade do juízo arbitral à luz de Constituição de 1967 e da Emenda Constitucional 

1, de 1969 (Agravo 52.181, Rel. Min. Bilac Pinto, RTJ 68/382). 
47

 
 

Tanto é que o STF (Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.139 e 2.160) julgou inconstitucional a 

obrigatoriedade de conciliação prévia nos conflitos trabalhistas (Lei 9.958/2000). Igualmente, vê-se essa 

consciência no legislador quando previu a mediação ou conciliação obrigatórias apenas dentro do próprio 

processo judicial (art. 334 do CPC/2015), quando já acessado o Judiciário, ao passo que na modalidade 

extrajudicial a mediação é sempre opcional (art. 1º, § 2º, da Lei 13.140/2015). Portanto, o cidadão pode optar 

por métodos não judiciais de solução de conflitos, e, se fizer essa opção contratualmente, estará a ela 

obrigado por vontade própria, não por vontade do legislador, que não pode obrigá-lo a optar pela via não 

judicial.  
48

 
 

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Transcrição dos debates orais no julgamento do Agravo Regimental em 

Sentença Estrangeira 5.206-7, p. 1.020 [voto-vista do Ministro Nelson Jobim, proferido em debates de 

8.5.1997]. Disponível em: [www.stf.jus.br]. Acesso em 29.9.2016. 
49

 
 

“Quando se diz que a opção pela arbitragem implica uma renúncia ao direito de ação, essa assertiva deve ser 

entendida como a renúncia à jurisdição estatal e, consequentemente, ao direito de ação perante o Estado”. 

Cf. DINAMARCO, A arbitragem na teoria geral do processo cit., 2013, p. 68.  
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de métodos alternativos ao Judiciário para solucionar suas contendas, sempre que esta pudesse 

ter sido evitada pela autocomposição ou até mesmo pela renúncia ao direito controvertido.
50

  

Ressalvam-se desta regra as chamadas ações necessárias:nestas,“a própria lei 

exige que determinados direitos só possam ser exercidos mediante prévia declaração judicial”, 

casos em que “a lei não admite a autotutela, a autocomposição, o juízo arbitral e nem mesmo 

a satisfação voluntária de pretensões dessa ordem”.
51

  

Nas demais hipóteses — que são a maioria — obrigatoriedade não há.52 

No que se refere às ações de que o Estado é titular, verifica-se que a regra, no 

âmbito cível, é a facultatividade de seu ajuizamento. E, até mesmo no âmbito penal, em que a 

regra é a necessidade de ajuizamento de ações para satisfazer a pretensão punitiva do Estado, 

verifica-se que não há obrigatoriedade de prosseguir na ação até o provimento final (se, e.g. 

suspensão condicional do processo) e que há hipóteses em que a iniciativa ou o próprio 

exercício do direito de ação penal é delegado ao particular (respectivamente, ações públicas 

condicionadas à iniciativa da vítima e ações penais privadas, “onde existe um resíduo de 

autocomposição e disponibilidade”
53

). 
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Atentando para o fato de que “a disponibilidade não só não se confunde, mas envolve a renunciabilidade e a 

transmissibilidade. A disposição de um direito, portanto, é um conceito mais amplo que a renúncia”, cf. 

CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais: entre publicismo e privatismo. Tese (Livre-

Docência) apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2015, p. 179. 
51

 
 

CINTRA-GRINOVER-DINAMARCO, Teoria geral do processo cit., 2013, respectivamente, p. 289 e 40, 

em que se afirma, ainda, que tais casos “se referem a direitos e interesses regidos por normas de extrema 

indisponibilidade, como as penais e aquelas não penais trazidas como exemplo (esp. direito de família)”. 
52

 
 

LEONARDO GRECO chega a afirmar que sempre que houver direitos disponíveis é válido o “pacto de non 

petendo” (convenção extrajudicial que, “nas suas origens romanas correspondia ao compromisso pelo qual o 

credor se obrigava, em certas circunstâncias, como a do compromisso arbitral, a não exigir judicialmente o 

pagamento do seu crédito. O instituto (...) pode ser equiparado à renúncia à tutela jurisdicional”). O autor 

noticia duas interessantes espécies desse tipo de convenção, ambas tidas por ele como válidas: (i) a 

submissão à justiça das associações de opinião, pela qual os integrantes de certa comunidade renunciam o 

recurso à Justiça estatal para, mantendo coesão interna com suas convicções políticas, religiosas etc., 

solucionarem seu conflito de acordo com seu próprio sistema comunitário; (ii) as obrigações de paz, pelas 

quais as partes se obrigam a postergar o ajuizamento estatal da ação enquanto se desenrolam as negociações 

para a solução do conflito dentro de suas próprias comunidades. Cf. GRECO, Leonardo. Os atos de 

disposição processual — primeiras reflexões. Revista Questio Iuris, v. 4, n. 1, p. 720-746. Rio de Janeiro, 

2011, p. 730. 
53

 
 

CINTRA-GRINOVER-DINAMARCO, Teoria geral do processo cit., 2013, p. 287. — E tais hipóteses de 

“disponibilidade” avançam até mesmo para situações em que se vislumbra interesse do Estado, como no caso 

envolvido, como é o caso dos “crimes contra a honra de servidores públicos em razão do exercício da sua 

função”, cujas ações penais dependem da queixa ou representação do próprio servidor (Súmula 174 do STF). 
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Especificamente com relação ao Estado-Administração, não se verifica hipótese de 

ação necessária — ressalvada aquela pela qual se pretenda expedição de precatório, cuja única 

via dada pela lei (embora pudesse ter previsto outra) é a judicial (cf. tópico 6.3.3.4).  

O direito administrativo tem entre seus postulados a regra da autoexecutoriedade 

dos atos administrativos, corolário do princípio da separação dos poderes, pela qual a 

Administração tem o poder-dever de exercer suas funções independentemente de autorização 

judiciária.
54

 Da mesma forma que a Administração não está sujeita à autorização judiciária 

para a prática de seus atos ditos “de império”, igualmente, e com ainda mais razão, tampouco 

requer prévia autorização judiciária para a prática de seus “atos de gestão”. Nesses casos, é 

lícito à Administração resolver suas controvérsias no âmbito extrajudicial e, como nota 

EDUARDO TALAMINI, “continuam podendo ser igualmente compostas, dispensando-se decisão 

judicial, mesmo depois de instaurado o processo”, razão pela qual o autor afirma a existência 

de um “princípio geral da não necessariedade da intervenção jurisdicional nas relações de 

direito público”.
55

 

O direto positivo prescreve que “o Estado promoverá, sempre que possível, a 

solução consensual dos conflitos” (art. 3º, § 2º, do CPC/2015). O sentido de “Estado”, aqui, 

pode ser entendido tanto como o de Estado fomentador de políticas públicas de solução 

consensual de conflitos, como o de Estado-parte, que deve buscar nos seus conflitos com os 

demais sujeitos de direito a solução amigável da controvérsia.
56
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O atributo da autoexecutoriedade tem antecedentes na França, em que alguns autores distinguem a 

exigibilidade das obrigações impostas por decisão executória da Administração sem prévia consulta ao 

Judiciário (privilège du préalable) e a executoriedade de suas próprias decisões, com uso da força, 

igualmente sem prévia autorização judicial (privilège d’action d’office), cf. DI PIETRO, Maria Sylvia 

Zanella. Direito administrativo, 25. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 208. 
55

 
 

TALAMINI, Eduardo. A (in)disponibilidade do interesse público: consequências processuais (composições 

em juízo, prerrogativas processuais, arbitragem e ação monitória). Revista de Processo, n. 128, p. 59-77. São 

Paulo: out. 2005, p. 66. 
56

 
 

Os citados “terceiros” e “demais sujeitos de direito” podem ser privados — e.g., conflito entre dois 

particulares (art. 165 do CPC) e conflito entre um particular e o próprio Estado (art. 174, II, do CPC; art. 32, 

II, da Lei 13.140/2015) — ou públicos — e.g., conflito entre dois órgãos ou entes públicos estranhos ao que 

fomenta a solução amigável (art. 37 da Lei 13.140/2015) e conflito entre órgão ou ente público e o próprio 

ente que colabora com a solução amigável (art. 174, I, do CPC; art. 32, I, da Lei 13.140/2015). 
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Tal consensualidade não necessariamente precisa recair sobre o mérito do conflito, 

podendo limitar-se à forma, como ocorre nos negócios jurídicos processuais, de que é 

exemplo a arbitragem.
57

 

Nestes termos, tem-se que o Poder Judiciário é a via exclusiva apenas nas situações 

de ação necessária ou de reserva de jurisdição.
58

 Conforme visto, em regra, as causas cíveis 

da Administração Pública brasileira não estão sujeitas a nenhuma dessas duas situações, o que 

permite afirmar que os métodos extrajudiciais de solução de conflitos são alternativas lícitas à 

Administração, que pode escolher a arbitragem, inclusive
59 

— alternativa esta que o legislador 

brasileiro entendeu mais adequado restringir às hipóteses de direitos patrimoniais disponíveis 

(art. 1º, § 1º, da Lei 9.307/1996).
60

 

1.2.2 Vinculatividade da arbitragem e acesso à ordem jurídica justa 

O fato de a arbitragem ser uma faculdade não significa que a parte pode deixar de 

observá-la quando se compromete a tanto, seja por cláusula (antes do conflito) ou 

compromisso (por ocasião do conflito).
61

 A única exceção prevista em lei é a hipótese de 
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Aprofunda-se o tema em: MEGNA, Bruno Lopes; CIANCI, Mirna. Fazenda Pública e negócios jurídicos 

processuais no novo CPC: pontos de partida para o estudo. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, 

Pedro Henrique. Negócios processuais. Coleção Grandes Temas do Novo CPC, v. 1, p. 617-642. Salvador: 

JusPodivm, 2015. 
58

 
 

SALLES, Arbitragem em contratos administrativos cit., 2011, p. 90. Mais à frente, o mesmo autor observa 

que o legislador pode prever não só hipóteses de ação necessária, como de ação necessária na Justiça 

brasileira (art. 89 do CPC/1973; art. 23 do CPC/2015), “com exclusão de qualquer outra” (p. 292). ― No 

mesmo sentido, analisando o cabimento de submissão da Administração Pública à arbitragem sob a 

perspectiva da ausência de ação necessária perante o Poder Judiciário: TALAMINI, Eduardo. Arbitragem e 

parceria público-privada (PPP). In: _____; JUSTEN, Monica Spezia (org.). Parcerias público-privadas: um 

enforque multidisciplinar, p. 333-358. São Paulo: RT, 2005, p. 340. 
59

 
 

No mesmo sentido, analisando o cabimento de submissão da Administração Pública à arbitragem sob a 

perspectiva da ausência de ação necessária perante o Poder Judiciário: TALAMINI, Eduardo. Arbitragem e 

parceria público-privada (PPP). In: _____; JUSTEN, Monica Spezia. Parcerias público-privadas: um 

enforque multidisciplinar, p. 333-358. São Paulo: RT, 2005, p. 340. 
60

 
 

Sobre os critérios de arbitrabilidade objetiva adotados no direito comparado, cf. tópico 3.2. 
61

 
 

Esta observação é importante, pois foi central nos debates do STF sobre a constitucionalidade da Lei 

9.307/1996, cuja controvérsia foi motivadora de diversos adiamentos do julgamento. De um lado, alguns 

entendiam que apenas o compromisso arbitral (sobre lide já existente) era constitucional, pois a cláusula 

arbitral implicaria renúncia ao direito abstrato de ação na medida em que se referia a lide futura e eventual 

(nesse sentido os Ministros Sepúlveda Pertence, que era relator, Sydney Sanches, Néri da Silveira e Moreira 

Alves). De outro lado, os demais entendiam que o fato de a cláusula arbitral estar inserida no bojo de negócio 

jurídico determinado era suficiente para que se delimitasse a extensão desta renúncia parcial ao direito de 

ação, tese esta que prevalece (nesse sentido os Ministros Nelson Jobim, Celso de Mello, Carlos Velloso, 

 



 

 

 

55 

cláusula arbitral inserida em contrato de adesão sem estar em documento anexo ou em 

negrito, com assinatura ou visto especialmente para essa cláusula (art. 4º, § 2º, da 

Lei 9.307/1996) — o que se aplica aos contratos públicos, quando a convenção arbitral não 

tenha sido objeto de negociação (cf. tópico 4.3.2.2). 

Na medida em que a arbitragem tem conteúdo jurisdicional, mas origem negocial 

(cf. tópico 1.1.1), aplica-se às convenções arbitrais a lógica de que os acordos formados de 

boa-fé vinculam as partes (pacta sunt servanda),
62

 as quais têm legítima expectativa de seu 

cumprimento — ou, como se diz no jargão administrativista, têm em seu favor o princípio da 

segurança jurídica, traduzido objetivamente na estabilidade das relações e subjetivamente na 

proteção à confiança.
63

 

Essa observação é importante, pois, uma vez firmada a convenção arbitral, a 

Administração não poderá revogá-la unilateralmente, a pretexto de uso de seus poderes 

extroversos (cf. tópico 4.4) ou de indisponibilidade dos interesses públicos (cf. tópico 

7.2.4.1). Esta tese já foi afastada pela jurisprudência, à luz dos princípios mencionados (do 

pacta sunt servanda e da proteção à confiança legítima) e do princípio da vedação ao 

comportamento contraditório (nemo potest vernire contra factum proprium). Atentar contra 

esses princípios pode configurar até mesmo má-fé, conforme sinalizou o Superior Tribunal de 

Justiça (Caso “Compagás”, 2012): 

 

                                                 
Ilmar Galvão, Maurício Correa, Ellen Gracie e Marco Aurélio, com apoio do parecer do então Procurador-

Geral da República, Geraldo Brindeiro). Cf. BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Agravo Regimental em 

Sentença Estrangeira 5.206-7. Inteiro teor do acórdão relatado pelo Ministro Sepúlveda Pertence disponível 

em: [www.stf.jus.br]. Acesso em 29.9.2016. 
62

 
 

Nesse sentido, afirmando que o princípio da relatividade dos contratos se aplica às convenções processuais, 

inclusive, cf.: CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais: entre publicismo e privatismo. Tese 

(Livre Docência) apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2015, p. 233-

234. — No mesmo sentido: CARMONA, Arbitragem e processo cit.,  2009, p. 82. 
63

 
 

DI PIETRO. Direito administrativo cit., 2012, p. 88-89. — Tal é a importância do princípio da segurança 

jurídica no âmbito administrativo que, a par do teor da Súmula 473 do STF — “a administração pode anular 

seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou 

revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em 

todos os casos, a apreciação judicial” —, a jurisprudência tem se posicionado pela necessidade de 

contraditório como parte do devido processo legal para a anulação e revogação de atos administrativos (e.g., 

Súmula Vinculante 3). Há quem afirme que esse princípio não se satisfaz com a mera indenização em 

pecúnia dos prejuízos causados pela quebra da confiança. Nesse sentido: FORTINI, Cristiana. Princípio da 

segurança jurídica e sua influência na revogação das licitações. In: MARRARA, Thiago (org.). Princípios de 

direito administrativo, p. 95-106. São Paulo: Atlas, 2012, p. 101. 
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A submissão da controvérsia ao juízo arbitral foi um ato voluntário da 

concessionária. Nesse contexto, sua atitude posterior, visando à impugnação 

desse ato, beira às raias da má-fé, além de ser prejudicial ao próprio 

interesse público de ver resolvido o litígio de maneira mais célere (destacou-

se).
64

 

Desde logo, porém, deve-se notar que, embora a vinculatividade da convenção 

arbitral implique renúncia (unilateralmente irreversível, mas bilateralmente reversível, por 

meio de distrato
65

) ao direito de ação contra o Estado-juiz, nos limites do negócio respectivo, 

não quer isso dizer que haja renúncia à Justiça. Ao contrário, deve-se encarar os meios 

extrajudiciais de solução de conflitos no contexto de um sistema multiportas que constitui 

verdadeira política pública de tratamento adequado dos conflitos, que amplia as ferramentas 

das partes no acesso à ordem jurídica justa,
66

 no sentido de uma ordem que proporciona às 

partes autonomia para escolher os meios que entendem pacificar os seus conflitos da forma 

que lhes parece mais adequada. 

A opção pela arbitragem, portanto, não implica “dispor” do acesso à ordem jurídica 

justa, nem, muito menos, do “interesse público”. 
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BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Recurso Especial 904.813-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

j. 20.10.2011, DJE 28.02.2012. — No mesmo sentido: WALD, Arnoldo. As anti-suit injunctions no direito 

brasileiro. Revista de Arbitragem e Mediação, n. 9, p. 29-43. São Paulo, abr./jun. 2006, p. 32; TALAMINI, 

Arbitragem e parceria público-privada (PPP) cit., 2005, p. 348. 
65

 
 

Extrai-se do art. 337, § 6º, do CPC/2015 que este distrato pode ser expresso ou tácito, já que pode decorrer da 

simples contumácia da parte em invocar a arbitragem em preliminar de defesa, conforme já defendido, na 

vigência do CPC/1973, em: MEGNA, Bruno Lopes. Mandado de segurança em arbitragem: análise dos 

requisitos de admissibilidade do processo. Monografia (Bacharelado em Direito) orientada por Carlos 

Alberto de Salles. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2011, p. 26. ― No mesmo sentido: WAMBIER, 

Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil, 11. ed. São Paulo: RT, 2010, p. 

213-214; NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e 

legislação extravagante, 10. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 503 e 569.  
66

 
 

Afirmando que a arbitragem tem por missão o “acesso à justiça”, e daí extraindo os “deveres arbitrais” de 

“decidir todo o litígio” e da vedação ao “non liquet” e à sentença “citra petita”: DINAMARCO, A 

arbitragem na Teoria Geral do Processo. — Enquadrando os meios adequados de solução de conflitos em 

geral no quadro de acesso à ordem jurídica justa: WATANABE, Kazuo. Política Pública do Poder Judiciário 

Nacional para tratamento adequado dos conflitos de interesses. Revista de Processo, ano 136, v. 195, p. 381-

390. São Paulo: RT, maio 2011, p. 380-383; WATANABE, Kazuo. Cultura da sentença e cultura da 

pacificação. In: YARSHELL, Flávio Luiz; ZANOIDE, Maurício de Moraes (coord.). Estudos em 

homenagem à professora Ada Pellegrini Grinover, p. 684-689. São Paulo: DPJ Editora, 2005.  
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1.2.3 Obrigação de defesa da Fazenda e disposição das prerrogativas do CPC 

A adoção de métodos alternativos de solução de conflitos pela Administração 

Pública não significa que ela esteja abrindo mão da defesa dos interesses públicos.  

Enquadrada a arbitragem no sistema multiportas como uma opção de solução 

adjudicativa de solução de conflitos, vê-se que nela também desponta a importância do 

direito de defesa — que, diferentemente de sua contraface ação, cada vez mais abstrata, está 

atualmente “reforçada pelos princípios e regras constitucionais e legais e os das convenções 

internacionais sobre direitos humanos”.
67

 

Nesse sentido, conforme pesquisa de ANTONIO DO PASSO CABRAL, a Corte 

Europeia de Direitos Humanos já decidiu reiteradamente que, “embora a via arbitral 

represente a renúncia a um juiz estatal, esse ato de disposição não significa abrir mão, in 

totum ou para sempre (em qualquer caso futuro) do acesso à justiça ou do direito a um 

julgamento imparcial e independente”.
68

 

Seja porque se trata de princípio próprio da “ordem jurídica arbitral” (para os que 

defendem a teoria autônoma), seja porque se trata de princípio próprio do constitucionalismo 

que marca os Estados de Direito contemporâneos (para os demais), verifica-se que o princípio 

da imparcialidade e da independência do julgamento é inerente à arbitragem como método 

que se propõe a solucionar controvérsias de forma justa
69

— ou, como diria BRUNO OPPETI, de 

forma atenta ao “ideal de justiça” que arbitragem e jurisdição estatal compartilham.
70

 

Essas considerações são importantes, porque justificam a escolha da arbitragem 

pelo administrador público — junto a seus órgãos de controle e a sociedade em geral, a quem 
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GRINOVER,. Ensaio sobre a processualidade cit., 2016, p. 6. 
68

 
 

Cf. CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais: entre publicismo e privatismo. Tese (Livre 

Docência) apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2015, p. 186. 
69

 
 

Cf. LEMES, Árbitro: princípios da independência e da imparcialidade cit., 2001, especialmente p. 195, em 

que aponta que a independência e a imparcialidade é da essência da função jurisdicional, e se aplica ao 

árbitro em um “fenômeno de mimetismo em relação à justiça pública”. ― Afirmando que o legislador 

brasileiro pinçou princípios gerais do processo que visam garantir na arbitragem “um julgamento justo”, cf. 

CARMONA, Arbitragem e processo cit.,  2009, p. 293. 
70

 
 

OPPETIT, Teoría del arbitraje cit., 2006 [original de 1998], p. 195. 
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presta contas e perante quem se responsabiliza por suas decisões (accountability
71

) —, o qual 

não estará “renunciando” a direito algum e tampouco estará sendo negligente com o trato da 

coisa pública ao fazer esta opção, pois, repita-se, trata-se de opção pela arbitragem, e não pela 

arbitrariedade. 

A função do juiz estatal é, tal qual a do árbitro, a de julgar. Presumindo-se ambos 

de boa-fé, aguarda-se que o resultado seja justo — embora não  necessariamente idêntico, o 

que de resto acontece também entre os diversos órgãos da Justiça estatal. 

Ademais, a imparcialidade e a independência do julgamento não devem ser vistas 

apenas da perspectiva do árbitro — que, de fato, deve ser um julgador sem conflitos de 

interesses —, mas também da perspectiva do processo arbitral, pois, como disse JOSÉ IGNÁCIO 

BOTELHO DE MESQUITA, “não atende o processo à necessidade de definir o que é justo para o 

juiz, mas, sim, à necessidade de definir o que é justo para os outros, para os que serão 

julgados”.
72

  

Em verdade, o que assegurará a higidez do processo arbitral é o respeito às práticas 

que permitam às partes exercer seus direitos de postular, de excepcionar, de produzir provas, 

de ser ouvida, de contradizer, de participar do procedimento, enfim, de exercer o direito de 
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“Accountability” é, em breve conceito, a “responsabilidade sujeita a prestação de contas” (GOYOS JR., 

Durval Noronha. Dicionário jurídico inglês-português, português-inglês. São Paulo: Observador Legal, 

2005, p. 25). Não se trata apenas de responder no sentido de ser sujeito à imputação de um ato e da respectiva 

sanção (to be responsible), mas também de responder independentemente dessa imputação (to be 

answerable). Por isso, para CARLOS ALBERTO DE SALLES, a melhor tradução é “responsividade”, correlato ao 

conceito de “direito responsivo”, mais aberto às influências sociais, em vez de “responsabilidade”, que 

denota apenas a presença de sanção jurídica, a que não se reduz este conceito (Arbitragem em contratos 

administrativos cit., p. 80). ― A insistência em tentar traduzir esta palavra que tem ganhado importância no 

mundo jurídico não é um capricho acadêmico; está inserida na realidade da língua inglesa como idioma da 

globalização, no qual, não compreendê-la, “é transferir para outrem o controle efetivo do discurso, e mais, é 

permitir que as bases terminológicas definidoras da natureza mesma da relação jurídica estejam fora do 

alcance próprio. (...) Para que possamos ser sujeitos plenamente ativos e efetivos na arena do mundo 

globalizado que se vai cada vez mais consolidando, é preciso que tenhamos, de maneira irrefutável, a 

capacidade de apropriar-nos do inestimável poder de que só desfrutam os que sabem se apossar da língua e 

dominá-la”: GHIRARDI, José Garcez. O inglês como idioma da globalização. In: SUNDFELD, Carlos Ari; 

VIEIRA, Oscar Vilhena. Direito global, p. 305-309. São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 309.  
72

 
 

BOTELHO DE MESQUITA, José Ignácio. Prefácio. In: YOSHIKAWA, Eduardo Henrique de Oliveira. 

Execução extrajudicial e devido processo legal. São Paulo: Atlas, 2010, p. xiv (destaque original). ― Em 

sentido próximo, afirmando que a justiça do processo se mede pelo desfecho, mas pela sua configuração e 

operação, que deve ser “justo para todos os litigantes”, cf. LEONEL, Ricardo de Barros. Garantismo e direito 

processual constitucional. In: BEDAQUE, José Roberto dos Santos; CINTRA, Lia Carolina Batista; EID, 

Elie Pierre (coord.). Garantismo processual: garantias constitucionais aplicadas ao processo, p. 117-142. 

Brasília: Gazeta Jurídica, 2016, p. 130 e 139. 
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ação e de defesa em sua plenitude, de acordo com o devido processo legal, conforme será 

detalhado no tópico 1.3, a seguir. 

Essa defesa é exercida pela Advocacia Pública, carreira de Estado formada por 

profissionais concursados que têm a função constitucional (arts. 131 e 132 da CF) de 

representar e defender a Administração Pública, judicial e extrajudicialmente — na 

arbitragem, inclusive — de acordo com a legalidade e o interesse público. Não há desamparo 

da coisa pública. 

Não se pode confundir a diligência no trato processual da coisa pública com a 

intervenção judiciária. Não se concebe mais que a boa defesa da Fazenda Pública consista em 

esgotar os artifícios processuais e levar até as últimas instâncias toda e qualquer demanda que 

lhe seja eventualmente desfavorável — o que, na verdade, é contrário ao interesse público.
73

 

Note-se que, por vezes, o interesse público está justamente em não ajuizar ação 

alguma (e.g., pela antieconomicidade
74

), em reconhecer o pedido (e.g., direito reconhecido 

por parecer interno), em não recorrer (e.g., jurisprudência desfavorável) ou até em desistir da 

ação (e.g., perda do interesse). Em regra, nenhum desses casos pressupõe concordância do 

juiz. Se houve negligência, o caso será de infração disciplinar, improbidade ou até crime, mas 

de todo modo, discutido fora do processo no qual se praticou o ato defeituoso. Se houve 

diligência e boa-fé, porém, deve-se proteger o profissional que assim atuou, para garantir que 

sua atuação técnica esteja a salvo de pressões descomprometidas com a causa pública.
75
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Conforme constatado pelo Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais — CEBEPEJ, “o dever de os 

Estados e a União cobrarem todo e qualquer crédito, reforçado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, engessa 

a atividade do Poder Executivo, que não pode canalizar os seus parcos recursos para cobrar apenas devedores 

com reais condições de adimplir seus débitos ou perseguir tão somente créditos de monta para obter uma 

arrecadação com valores expressivos”: BRASIL, Ministério da Justiça. Estudo sobre execuções fiscais no 

Brasil. São Paulo, 2007, p. 65. — No mesmo sentido: SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. 

Acordos na execução contra a Fazenda Pública. Revista Eletrônica de Direito Administrativo, n. 23. 

Salvador, ago./out. 2010, p. 12.  
74

 
 

Calculando a economicidade de um processo fiscal, ver: CUNHA, Alexandre dos Santos (coord.). Custo 

unitário do processo de execução fiscal na Justiça. Brasília: IPEA/CNJ, 2011; CUNHA, Luciana Gross; 

GABBAY, Daniela Monteiro (coord.). Litigiosidade, morosidade e litigância repetitiva: uma análise 

empírica. São Paulo: Saraiva/FGV, 2013. 
75

 
 

Nesse sentido, prevê o CPC/2015: “Art. 184. O membro da Advocacia Pública será civil e regressivamente 

responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções”. ― Sobre a importância da 

independência funcional dos advogados públicos, cf. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. A advocacia 

de Estado revisitada: essencialidade ao Estado Democrático de Direito. Debates em Direito Público: Revista 

de Direito dos Advogados da União, v. 4, n. 4, p. 36-65. Brasília: out. 2005. 
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Tampouco se pode confundir a diligência no trato processual da coisa pública com 

a existência de prerrogativas processuais (para alguns, privilégios) da Fazenda Pública — 

assunto este aprofundado no tópico 5.3. 

Nestes termos, a opção de boa-fé pela arbitragem não só é legítima como, nas 

hipóteses adequadas, é ato condizente com as melhores práticas de governança pública.
76

 

1.3 PROCESSO, ESTADO E ARBITRAGEM: O PROCESSO ARBITRAL DEVIDO À 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Os poderes, no Estado Democrático de Direito, são caracterizados pelo seu 

exercício se dar mediante um procedimento decisório regido por certos valores. Na lúcida 

definição de CARLOS ALBERTO DE SALLES, o processo “pode ser conceituado como o 

procedimento decisório dotado de normatividade, pelo qual se expressa uma racionalidade 

jurídica determinada, significativa dos valores aos quais a decisão a ser produzida deve estar 

condicionada”.
77

 Nestes termos, a normatividade, isto é, a “racionalidade normativa à qual a 

decisão deve estar condicionada”, é traço distintivo do processo em relação a outros 

procedimentos decisórios. 

Como se sabe, na tradição, passado longo debate doutrinário a respeito da natureza 

jurídica do processo, firmou-se o entendimento de que processo é o procedimento animado 

por uma relação jurídica em contraditório.
78
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Cf. SALLES, Arbitragem em contratos administrativos cit., 2011, p. 59, inserindo a arbitragem no contexto 

das reformas do Estado. ― No mesmo sentido, incluindo a arbitragem como uma boa prática de governança 

pública, cf. OLIVEIRA, Gustavo Justino de; SCHWANKA, Cristiane. A administração consensual como a 

nova face da Administração Pública no séc. XXI: fundamentos dogmáticos, formas de expressão e 

instrumentos de ação. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 104, p. 303-322. 

São Paulo, jan./dez. 2009, p. 305. 
77

 
 

SALLES, Arbitragem em contratos administrativos cit., 2011, p. 104 e 103, respectivamente. ― Afirmando 

que “processo é método de exercício de poder normativo” e que “o devido processo legal é uma garantia 

contra o exercício abusivo do poder, qualquer poder”, cf. DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual 

civil, v. 1, 17. ed. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 63. 
78

 
 

Cf. CARMONA, Carlos Alberto. Considerações sobre a evolução conceitual do processo. Revista de 

Processo, v. 57, p. 39-54. São Paulo: RT, jan./mar. 1990, em que, após descrever o histórico da concepção de 

processo ― que foi já definido como contrato (Ulpiano), quase contrato (Arnault de Guényvau), como 

relação jurídica (Bülow), como situação jurídica (Goldschmidt), instituição jurídica (Guasp), procedimento 

em contraditório (Fazzalari) ―, conclui pela conciliação dos conceitos de processo e procedimento. ― No 
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No entanto, o autor citado atualiza e revisita esse elemento da teoria processual. 

Seu conceito de normatividade já sintetiza a dinâmica entre relação jurídica e contraditório, 

com a vantagem de que, mais ampla, abarca outros valores igualmente caros ao direito 

processual, além do contraditório, como o da (ampla) participação das partes, o da duração 

razoável, o da abertura à consensualidade, o da segurança jurídica.
79

 Nestes termos, essa 

amplitude permite reconhecer que as normas de natureza processual não têm aplicabilidade 

restrita ao processo judicial, de sorte que “o processo é colocado como instrumento de 

regulação de qualquer poder decisório”.
80

 

É possível, assim, falar em processo arbitral.
81

 

Trata-se de conceituação que está em consonância com a visão contemporânea 

sobre a processualidade ampla, presente não só na função estatal jurisdicional, mas também 

na legislativa (processo legislativo) e na administrativa (processo administrativo)
82

 — e até 

mesmo em atividades privadas, como se pode cogitar, por exemplo, de um procedimento 

sancionatório a associados que não respeitem as convenções de seu clube.
83

 

 

                                                 
mesmo sentido, concluindo pela imprescindibilidade do procedimento neste conceito (reabilitação do 

procedimento como estrutura do processo) e compreendendo a relação jurídica como “a projeção jurídica e a 

instrumentação técnica da exigência político-constitucional do contraditório”, cf. CINTRA-GRINOVER-

DINAMARCO, Teoria geral do processo cit., 2013, p. 317. ― Essa concepção foi mantida em GRINOVER, 

Ada Pellegrini. Ensaio sobre a processualidade: fundamentos para uma nova teoria geral do processo cit., 

2016, p. 6; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do novo processo civil. São Paulo: Malheiros, 

2016, p. 124. 
79

 
 

SALLES, Arbitragem em contratos administrativos cit., 2011, p. 104. O autor afirma, ainda, que “a 

existência de uma relação jurídica é despicienda para demonstrar a vinculação das partes às normas de 

processo”, de modo que aquela é prescindível na definição deste (p. 103, nota 69). 
80

 
 

SALLES, Arbitragem em contratos administrativos cit., 2011, p. 105; SALLES, Carlos Alberto de. Processo: 

procedimento dotado de normatividade: uma proposta de unificação conceitual. In: ZUFELATO, Camilo; 

YARSHELL, Flávio Luiz (org.). 40 anos da Teoria Geral do Processo no Brasil: passado, presente e futuro, 

p. 200-217. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 214. 214. 
81

 
 

Para DINAMARCO (A arbitragem na teoria geral do processo cit., 2013, p. 51), na medida em que na 

arbitragem há “um procedimento animado por uma relação processual e sendo imperiosa a observância do 

contraditório, essas atividades caracterizam um processo”. ― Referindo-se à arbitragem como processo 

(destaque original) ao comentar métodos alternativos para decidir causas judiciais, cf. CAPPELELTTI, 

Mauro; GARTH, Bryan. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988 [original 

inglês de 1978], p. 82. 
82

 
 

Apontando que a concepção de procedimento judicial, por ser mais antigo na cultura jurídica ocidental, é 

mais facilmente aceita do que a de procedimento de votação política e de legislação e aos demais complexos 

procedimentos do sistema social, cf. LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. Trad. Maria 

Conceição Corte Real. Brasília: UnB, 1980, p. 47. 
83

 
 

Lembrando, como exemplo de aplicação do princípio do devido processo legal às relações particulares, o 

caso de aluna de universidade privada que foi “quase expulsa” em razão de ter assistido à aula de minissaia, 
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Importa, aqui, destacar a recepção da processualidade pela doutrina 

administrativista contemporânea. Conforme ensina ODETE MEDAUAR, “a partir da década de 

70 do século XX assistiu-se a verdadeira pregação em favor de atuações processualizadas na 

Administração, com observância das garantias do contraditório e ampla defesa dos 

particulares”.
84

 Em um contexto em que se demanda por democracia administrativa, viu-se 

no processo administrativo o instrumento pelo qual é possível abrir o diálogo entre 

Administração e administrado, com a segurança de que a impessoalidade e a transparência do 

procedimento garantirão comportamentos republicanos e o cumprimento de todos os 

princípios constitucionais. 

A ideia se aproxima da conhecida concepção de NIKLAS LUHMANN de que há uma 

legitimação pelo procedimento. Segundo o autor, essa legitimação ocorre pela diferenciação e 

racionalização de papéis no procedimento, pelo distanciamento (“institucionalização”) que 

funciona com um “filtro” que transforma o “conflito real” em um “conflito permitido”, e por 

ritos que, ao fixar uma “ação estereotipada”, fazem do procedimento um subsistema social 

seguro. Cada subsistema é estruturado por “normas jurídicas gerais”, que, embora não sejam 

suficientes para sua legitimação em si (devendo ser complementadas por outras normas ou 

“premissas específicas”), já reduzem as inúmeras discussões que se pode ter para a formação 

dessa legitimação.
85

  

Não por acaso, desenvolvendo outra concepção desse mesmo autor (a da teoria dos 

sistemas), EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE concebe a arbitragem como um subsistema 

 

                                                 
mediante sindicância sem direito de defesa, contrariando “direitos fundamentais”, cf. NEVES, Daniel 

Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 114. ― Tratando 

as associações privadas de defesa do consumidor como entes que exercem poder e que, portanto, devem 

respeitar o princípio do contraditório e seus desdobramentos, cf. GRINOVER, Ada Pellegrini. Princípios 

processuais fora do processo. Revista de Processo, v. 147, p. 307-330. São Paulo: RT, maio 2007 (subtítulos 

4 e 5). 
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MEDAUAR, Odete. Administração pública: do ato ao processo. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de; 

MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Direito administrativo e seus novos paradigmas, p. 405-419. Belo 

Horizonte: Fórum, 2012, p. 413. 
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LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. Trad. Maria Conceição Corte Real. Brasília: UnB, 

1980, passim, especialmente p. 30, 32, 37-41, 56, 84-85. Digna de nota, ainda, a sua definição de legitimação 

como “a disposição generalizada para aceitar decisões de conteúdo ainda não definido, dentro de certos 

limites de tolerância” (p. 30) e a sua observação de que “leis, atos administrativos, sentenças, etc. são, pois, 

legítimos como decisões quando e enquanto se reconhecer que são obrigatoriamente válidos e devem 

fundamentar o próprio comportamento” (p. 32). 
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dentro do sistema da teoria geral do processo — o que permite explicar por que processo 

estatal e processo arbitral compartilham princípios, mas não regras.
86

 

Dito de outro modo, processo arbitral e processo estatal se comunicam pela 

processualidade que têm em comum — e não porque são sistemas redundantes, distintos 

apenas pela natureza estatal ou privada do juiz.
87

 

Dessa forma, importa distinguir quais são as “premissas gerais” aplicáveis a todos 

os processos (o arbitral, inclusive) e quais são as “premissas específicas” aplicáveis aos 

processos que envolvem o Estado como parte, quais são as “premissas específicas” da 

arbitragem para, assim, delimitar o quadro dentro do qual se pode desenhar a arbitragem 

como um método adequado para solução de conflitos envolvendo a Administração Pública.
 

1.3.1 Princípios processuais: devido processo legal, devido processo arbitral e 

“processualidade mínima” 

Preliminarmente, registre-se que a definição do que sejam “princípios” e a sua 

distinção em relação às “regras” são objeto de polêmicas considerações doutrinárias
88

 — 
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PARENTE, Processo arbitral e sistema cit., 2010, p. 88-94. — Pelas referências deste autor (sobretudo a 

Humberto Ávila, cf. p. 103, nota 211), verifica-se que ele adota o conceito de “princípio” no sentido de 

normas que orientam uma finalidade maior a ser alcançada, denotando uma fundamentalidade de valores. 

Esse conceito é, de fato, o mais difundido na doutrina brasileira, mas que não se confunde com a famosa 

distinção entre princípios e regras proposta por Robert Alexy, que é “axiologicamente neutra” e está 

relacionada à estrutura da norma (“mandados de otimização” e não regras de “tudo ou nada”), e não com sua 

fundamentalidade — de modo que a cláusula “nulla poena sine judicio” seria um princípio para a primeira 

posição, mas uma regra para a segunda. Comparando os vários conceitos de princípios e regras, e 

contrapondo especialmente as obras de Humberto Ávila e Robert Alexy, cf. SILVA, Virgílio Afonso da. 

Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção. Revista Latino-Americana de Estudos 

Constitucionais, n. 1, p. 607-630. Belo Horizonte, 2003, p. 612-614. 
87

 
 

Enumerando o “núcleo comum da processualidade” com (i) fieri e factum — o fazer e o feito; (ii) sucessão 

encadeada de atos; (iii) sucessão necessária de atos; (iv) diferença da figura do “ato”; (v) correção com o ato; 

(vi) obtenção de resultado unitário; (vii) pluripessoalidade necessária; (viii) interligação dos sujeitos; (ix) 

pertinência ao exercício do poder: MEDAUAR, Odete. A processualidade no direito administrativo. São 

Paulo: RT, 2008, p. 27-32. 
88

 
 

Ensina VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA que a distinção entre princípios e regras mais difundida no Brasil é a da 

perspectiva de grau de abstração, de fundamentalidade ou de imediatidade — princípios seriam mais 

genéricos, revelariam normas fundamentais e seriam menos concretos que regras (Humberto Ávila; Ana 

Paula de Barcellos) —, embora seja frequente citar também a distinção lógico-qualitativa entre princípios e 

regras — estas funcionariam por subsunção, de acordo com o modelo do “tudo ou nada”, sendo “válidas ou 

inválidas” (Ronald Dworkin), aqueles funcionam por ponderação, de acordo com o modelo de sopesamento 

dos direitos prima facie, sendo “mandados de otimização”, a serem realizados na medida do possível 

conforme colidam com outros princípios (Robert Alexy). O autor afirma que se trata de classificações 
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“chega-se mesmo a afirmar que haveria quase tantas definições de princípios quantos são os 

autores que sobre eles escrevem”
89

 —, o que foge ao escopo deste trabalho. Mesmo assim, na 

medida em que o método de revisão doutrinária — aqui adotado — pressupõe a interlocução 

com os autores consultados, torna-se imprescindível encontrar um denominador comum, não 

com o objetivo de solucionar a controvérsia, mas com o objetivo de manter um diálogo 

coerente entre as referências bibliográficas. O denominador comum das ideias a seguir citadas 

é o de que os “princípios” correspondem a “premissas que revelam determinados valores com 

força normativa”.
90

 

Essa observação é importante porque, conforme dito, adota-se aqui a concepção de 

CARLOS ALBERTO DE SALLES de que “processo” é um “procedimento decisório dotado de 

normatividade, pelo qual se expressa uma racionalidade jurídica determinada, significativa 

dos valores aos quais a decisão a ser produzida deve estar condicionada”,
91

 e tais valores com 

força normativa — como o contraditório, a ampla defesa, a celeridade e a instrumentalidade 

— são chamados por outros autores de “princípios processuais”.
92

 

Para o escopo deste trabalho, porém, mais importante do que distinguir princípios, 

regras e valores “processuais”, é a distinção do alcance dessas normas em relação à 

arbitragem que envolve a Administração Pública, investigação pertinente na medida em que 

 

                                                 
incompatíveis, de modo que seu uso conjunto (que chama de “sincretismo metodológico”) é equivocado. Cf. 

SILVA, Virgílio. Afonso da. Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção cit., 2003, 

passim. 
89

 
 

ÁVILA, Humberto Bergmann. A distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de 

proporcionalidade. Revista de Direito Administrativo, n. 215, p. 151-179, jan./mar. 1999, p. 154. Este autor, 

após chamar a atenção para o fato de que a definição de “princípio” depende do critério distintivo, do 

fundamento teórico e da finalidade para que é formulada, dá sua definição de princípio como “normas 

imediatamente finalísticas, para cuja concretização estabelecem com menor determinação qual o 

comportamento devido, e por isso dependem mais intensamente da sua relação com outras normas e de atos 

institucionalmente legitimados de interpretação para a determinação da conduta devida” (p. 167).  
90

 
 

Referindo-se a “princípios” como “ideia mestra ou ponto de partida”: DINAMARCO, Instituições de direito 

processual civil, v. I, cit., 2016, p. 326 (item 113). ― Distinguindo “princípios” e “valores”, pois estes 

possuem caráter “tão só axiológicos”, enquanto aqueles têm caráter deontológicos, cf. ÁVILA, A distinção 

entre princípios e regras cit., 1999, p. 165. ― Afirmando que na definição lógico-qualitativa, tal qual a de 

Robert Alexy, os princípios são “axiologicamente neutros”, cf. SILVA, Virgílio Afonso da. Princípios e 

regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção cit., 2003, p. 612. 
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Cf. SALLES, Arbitragem em contratos administrativos cit., 2011, p. 103-104, cuja proposta metodológica é 

adotada neste trabalho, conforme indicado na introdução. 
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Assim, reconhecendo que a conceituação de princípios é difusa e optando por tratar os exemplos citados 

como princípios, e não regras, “para guardar relação com a maioria esmagadora da doutrina, inclusive 

estrangeira”, cf. BONÍCIO, Princípios do processo no novo Código de Processo Civil cit., 2016, p. 27.  
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se pode afirmar “existir um entrelaçamento entre os princípios do processo judicial e os 

princípios do direito administrativo”, segundo ADA PELLEGRINI GRINOVER.
93

 

Não se trata de distinção evidente, pois a tradição de conceber o processo como 

instrumento típico da jurisdição estatal induziu a confusão entre as premissas/princípios dos 

processos em geral e premissas/princípios (e até mesmo regras) do processo judicial. Como 

nota CARLOS ALBERTO CARMONA, “o judicial apropriava-se do jurisdicional, criando um 

bloco difícil de separar, e todos nós criamo-nos e crescemos à sombra deste ajuntamento 

artificial e impreciso. Chegado o terceiro milênio, não há mais como manter a liga”.
94

 

É fácil identificar que determinadas premissas só fazem sentido no âmbito do 

processo jurisdicional estatal, como, por exemplo, o chamado “princípio do juiz natural” (art. 

5º, LIII).
95

 Já outras premissas sequer se aplicam a todos os processos judiciais, como, por 

exemplo, o “princípio da informalidade” nos processos dos juizados especiais (art. 2º da Lei 

9.099/1995) e o “princípio da facilitação da defesa do consumidor” nos processos 

consumeristas (art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990), que relevam verdadeiras opções de política 

processual feitas pelo legislador. 

Há, porém, outras premissas que têm maior extensão e não se restringem à 

jurisdição estatal. São as que se referem ao devido processo legal. 

Não por acaso, essa cláusula do devido processo legal (due process of law) tem 

seus antecedentes na luta pela contenção do poder.
96

 

Na Inglaterra, era aplicada antes mesmo de sua positivação na Magna Carta de 

1215, escrita para conter a tirania e a ânsia na aplicação de tributos pelo monarca João Sem-
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GRINOVER, Ada Pellegrini. Princípios processuais e princípios de direito administrativo no quadro das 

garantias constitucionais. Revista Mestrado em Direito, ano 7, n. 2, p. 169-195. Osasco: 2007, p. 169. 
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CARMONA, Carlos Alberto. Em torno do árbitro. Revista de Arbitragem e Mediação, v. 28, p. 47-63. São 

Paulo: RT, 2011, jan./mar. 2011, p. 48-49. 
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Ao menos na definição tradicional de “juiz natural” como o órgão judiciário estatal, preexistente, com 

competência segundo a Constituição e a lei, garantindo-se que não haja julgamento por tribunal de exceção, 

instalado com fito de perseguição ou de obter resultado predeterminado. Afirmando que o princípio do juiz 

natural guarda mais relação com o processo penal do que com o processo civil, cf. DINAMARCO, 

Instituições de direito processual civil, v. I, cit., 2016, p. 33. 
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E os poderes dos árbitros também devem ser contidos, evitando-se, assim, abusos, cf. BRAGHETTA, 

Adriana. A importância da sede da arbitragem. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 9. 
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Terra, expressando que nenhum homem seria exilado, banido, preso ou morto senão mediante 

resposta a um devido processo legal de acordo com as leis da terra (law of the land).
97

 

Nos Estados Unidos da América, foi recepcionada pelas Emendas V e XIV à sua 

Constituição, expressando que ninguém deve ser privado da vida, liberdade ou propriedade 

sem o devido processo legal. Inicialmente lida apenas sob um enfoque procedimental 

(procedural due process), teve depois sua interpretação ampliada para admitir o controle do 

Judiciário sobre a racionalidade dos atos do Poder Público em face dos direitos materiais 

compreendidos no conceito de liberdade (substantive due process).
98

 

No Brasil, a cláusula está escrita no art. 5º, LV, da Constituição de 1988, 

expressando que “ ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 

legal”.
99

 

Essa breve retrospectiva importa, pois — além do fato de que a compreensão do 

devido processo legal imprescinde de seu antecedente histórico — revela que essa cláusula 

consagra o valor da proteção da vida, da liberdade e da propriedade por meio de 

procedimentos “razoáveis” como elemento essencial da noção de justiça.
100
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Cf. SILVEIRA, Paulo Fernando. Devido processo legal (due process of law), 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 

2001, p. 17. O autor noticia, ainda, que a Magna Carta foi emendada em 1225 para agregar o § 40, que 

dispunha que “a ninguém venderemos, negaremos ou retardaremos direito ou justiça” (p. 19). Daí se vê que é 

antigo o anseio por uma justiça não tardia (positivado no Brasil pela Emenda 45, de 2014, que introduziu na 

Constituição a cláusula da razoável duração do processo ― art. 5º, LXXVIII, da CF/1988). 
98

 
 

Cf. HILLARD, James W. To accomplish fairness and justice: substantive due process. John Marshall Law 

Review, v. 30, outono de 1996, p. 95-112. ― Nesse contexto, no âmbito da jurisdição constitucional, 

constata-se a existência de uma corrente substancialista, que entende que os magistrados devem implementar 

os direitos fundamentais, princípios e fins públicos que realizam os “grandes valores da sociedade 

democrática” e da corrente procedimentalista que defende que aos magistrados cabe apenas a fiscalização do 

funcionamento adequado do processo político deliberativo, cf. BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito 

constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo, 5. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2015, p. 117-119, em que afirma que “a Constituição brasileira de 1988 é claramente 

substancialista”. 
99

 
 

Não há previsão de devido processo legal para a pena de morte, inadmitida no ordenamento pátrio, senão em 

caso de guerra declarada (art. 5º, XLVII, “a”, da CF). 
100

 
 
Em sentido próximo, a Constituição Italiana de 1947 foi reformada pela Lei Constitucional de 23 de 

novembro de 1999, n. 2, para prever, em seu art. 111, que a jurisdição é exercida mediante o justo processo 

regulado pela lei (“La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”). ― Afirmando 

que, atualmente, o “devido processo legal” é por vezes tomado como sinônimo da própria noção de 

legalidade ou juridicidade (law of the land) e, na cultura anglo-saxônica, até mesmo se confunde com o 

direito comum (common law): SILVEIRA, Devido processo legal cit., 2001, p. 235. 
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Do ponto de vista processual, a cláusula do devido processo legal se refere ao 

método pelo qual se legitima a atividade de dizer o que é justo.  

Evidentemente, não existe um conceito objetivo e universal
101

 sobre o que seja o 

“devido processo legal” ou “processo justo e équo”
102

 — circunstância esta que jamais foi 

óbice para a ciência jurídica, acostumada com conceitos abertos e indeterminados.
103

 Mas é 

possível afirmar, com segurança, que se trata de noção conhecida em diversos países com 

significados próximos,
104

 historicamente ligados à ideia de uma contenção sistêmica do poder: 

o exercício de um poder só é legítimo se os seus destinatários se reconhecem como fonte 

desse poder e das normas que lhe regem (ideia de autonomia),
105

 as quais, em uma 

democracia, hão de ser igualitárias (ideia de isonomia e impessoalidade).
106 
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Contudo, no movimento do constitucionalismo dos Estados Democráticos de Direito contemporâneos, 

afirmam-se alguns valores liberais-democráticos que se pretendem universais, a começar pela própria 

limitação do poder (BARROSO, Curso de direito constitucional contemporâneo cit., 2015, p. 521-522). — 

Do mesmo autor, destacando que a pretensão de universalidade de certos valores, sobretudo o da dignidade 

humana, está fundamentada no imperativo categórico (ou “imperativo moral”) formulado de Kant, que 

prescreve: “age de tal modo que a máxima da tua vontade (i.e., o princípio que a inspira e move) possa se 

transformar em uma lei universal”, cf. BARROSO, Luís Roberto. “Aqui, lá e em todo lugar”: a dignidade 

humana no direito contemporâneo e no discurso transnacional. Revista dos Tribunais, v. 919, p. 127-195. São 

Paulo: RT, 2012, p. 158. 
102

 
 
Afirmando sinonímia entre “devido processo legal” e “processo justo e équo”, cf. CARMONA, Carlos 

Alberto. Apresentação. In: YOSHIKAWA, Eduardo Henrique de Oliveira. Execução extrajudicial e devido 

processo legal. São Paulo: Atlas, 2010, p. xi. 
103

 
 
Para o STF, “o princípio do devido processo legal (...) assegura que todo julgamento seja realizado com a 

observância das regras procedimentais previamente estabelecidas, e, além disso, representa uma exigência 

de fair trial, no sentido de garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé e 

pela ética” (STF, 2ª Turma, Agravo de Instrumento 529.733, voto do Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 

17.10.2006, DJE 1º.12.2016). 
104

 
 
Cf. LEONEL, Garantismo e direito processual constitucional cit. 2016, afirmando que nos Estados 

Democráticos de Direito a locução “lei da nossa terra” certamente incluiria a garantia do amplo acesso à 

justiça, o contraditório e a ampla defesa (p. 135-136), e que essa ideia de garantismo constitucional está 

presente no “ordenamento superior” de diversos países como Alemanha, Itália, Estados Unidos da América, 

além do Brasil (p. 123-129). 
105

 
 
O sistema aqui em questão é o Direito, o próprio sistema jurídico. ― Tratando da necessidade 

contemporânea de autorreconhecimento dos indivíduos nas normas que lhes regem, cf. HABERMAS, Jürgen. 

Between facts and norms: contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy. Trad. Willian Regh. 

Cambridge: MIT Press, 1996 [original alemão de 1992], p. 120. 
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Este padrão é confirmado nos estudos sobre os direitos estrangeiros da Argentina (art. 18 da Constitución de 

la nación Argentina), do Canadá (que consagra o devido processo legal tradicional do common law), da 

Colômbia (que consagra o devido processo legal judicial e administrativo), do México, do Peru e do Uruguai 

(que consagra o devido processo legal ao lado dos direitos ao tratamento isonômico das partes — arts. 4º a 7º 

do Código General de Proceso de 1988), cf. estudos de Luiz Eduardo Boaventura Pacífico (p. 20), José 

Rogério Cruz e Tucci (p. 59), Heitor Vitor Mendonça Sica (p. 100), Fábio Peixinho Gomes Corrêa (p. 224), 

Guilherme José Braz de Oliveira (p. 264-265) e José Rubens de Moraes (p. 320), em: CRUZ E TUCCI, José 

Rogério (coord.). Direito processual civil americano contemporâneo. São Paulo: Lex Editora, 2010. 
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Para tanto, a citada ideia de isonomia se instrumentaliza na igualdade das partes 

em termos de oportunidades para influenciar o processo
107

 e na de imparcialidade do 

julgador, a qual, segundo posição aqui adotada de CARLOS EDUARDO STEFEN ELIAS, “não está 

no círculo de direitos dispositivos”, de modo que um modelo democrático de processo 

pressupõe um julgador equidistante das partes e livre de conflitos de interesses
108

 — e aqui se 

entende que neste conceito está compreendida a “liberdade” de convicção do árbitro (art. 21, 

§2º da Lei 9.307/1996).
109

 

Já a ideia de autonomia se instrumentaliza, do ponto de vista macro, na noção de 

que a regulamentação processual prevista em lei reproduz a vontade do próprio povo 

expressa por meio do parlamento (democracia indireta) e, do ponto de vista micro, de que a 

participação dos sujeitos no processo (contraditório) legitima o seu resultado — donde se 

percebe que o contraditório é também “consequência do princípio político da participação 

democrática”.
110

 

Essa ideia de autonomia na regulamentação processual, contudo, não é alcançada 

apenas pela via indireta do parlamento, mas também pela via direta do autorregramento por 
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Foge ao escopo deste trabalho aprofundar-se na questão sobre a paridade de armas compreendida como 

igualdade qualitativa na defesa técnica das partes, à qual deve estar atenta o juiz, exercendo seus poderes 

instrutórios para compensar eventuais deficiências em prol do escopo social do processo. Aprofundando esse 

tema: BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 3ª. ed. São Paulo: RT, 2001, p. 100. 

— No âmbito dos negócios processuais, a paridade de armas é importante para que a desigualdade não sirva 

de oportunidade de abuso à parte preponderante, cf. YARSHELL, Flávio Luiz. Convenção das partes em 

matéria processual: rumo a uma nova era? In: CABRAL, A.P.; NOGUEIRA, P.H. Negócios processuais, 2. 

ed., p. 75-92. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 81. ― Esta ideia se aplica também aos métodos 

autocompositivos, como na mediação, que deve ser suspensa se apenas uma das partes estiver acompanhada 

de advogado (Lei 13.140/2015, art. 10), cf. TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis, 2. ed. São 

Paulo: Método, 2015, p. 212-216 
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ELIAS, Carlos Eduardo Stefen. Imparcialidade dos árbitros. Tese (Doutorado em Direito) orientada por 

Carlos Alberto Carmona. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2014, p. 219 e 221, em que destaca que, 

pelo binômio “ciência-aceitação”, as partes atestam (à vista do que fora revelado) que o árbitro não está em 

situação de parcialidade. ― Sobre conflitos de interesse dos árbitros, cf. LEMES, Selma Maria Ferreira. 

Árbitro: princípios da independência e da imparcialidade. São Paulo: LTr, 2001, p. 52-62. — Em sentido 

contrário, afirmando que “a imparcialidade do julgador não integra o devido processo legal simplesmente 

porque não diz respeito ao processo arbitral e sim à escolha dos árbitros, à possibilidade de ser ou não árbitro 

em determinada controvérsia, o que está inteiramente na esfera da autonomia privada”, cf. ALVES, Rafael 

Francisco. O devido processo legal na arbitragem. In: JOBIM, Eduardo; MACHADO, Rafael Bicca (coord.). 

Arbitragem no Brasil: aspectos jurídicos relevantes, p. 382-416. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 394. 
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Nesse sentido, cf. Código de Ética da Câmara da FIESP/CIESP: “Art, 2,3 O árbitro deve atuar com 

imparcialidade, formando a sua livre convicção com base na prova produzida no processo”. Disponível em: 

[www.camaradearbitragemsp.com.br]. Acesso em 21.11.2016. 
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GRECO, Leonardo. Garantias fundamentais do processo: o processo justo. Revista Jurídica, ano 51, n. 305, 

p. 61-99. São Paulo: Notadez, mar. 2003, p. 73.  
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meio de negócios jurídicos processuais, seja no âmbito judicial (art. 190 do CPC),
111

 seja no 

âmbito extrajudicial (e.g., compromisso arbitral). 

Em qualquer caso, a autonomia na regulamentação processual não pode se 

sobrepor àqueles demais elementos essenciais do devido processo legal: a isonomia 

processual, a imparcialidade do julgador e o contraditório
112

 — sob pena de desconfigurar o 

ideal de isonomia e o da própria autonomia. Afirma-se, assim, que tais valores constituem o 

núcleo duro do devido processo legal e representam a processualidade mínima a estar 

presente em um procedimento decisório. 

Trata-se, antes de tudo, de uma “situação filosófica” que visa “prestar às partes 

razoável garantia de um julgamento justo” ao “identificar uma redução mínima da garantia do 

devido processo legal”.
113

 O direito positivo reforça com fartura essa ideia, tanto no direito 

interno, na Lei de Arbitragem brasileira (Lei 9.307/1996), como no direito internacional, e.g., 

no “Acordo sobre Arbitragem Comercial Internacional do Mercosul de 30 de janeiro de 1975” 

(internalizado pelo Decreto Presidencial 4.719/2003): 

Lei 9.307/1996. Art. 21. (...) § 2º Serão, sempre, respeitados no 

procedimento arbitral os princípios do contraditório, da igualdade das partes, 

da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento. 

Decreto 4.719/2003. Art. 11. As partes poderão livremente submeter-se a 

arbitragem institucional ou “ad hoc”. No procedimento arbitral, serão 

sempre respeitados os princípios do contraditório, da igualdade das partes, 

da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento. 

Vê-se, aí, o “arranjo processual mínimo” que preenche aquela “normatividade” do 

processo arbitral, conforme concepção de CARLOS ALBERTO DE SALLES, citada como ponto de 
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Afirmando que o art. 190 do CPC não trata de “negócio processual”, nomenclatura a ser usada para acordos 

que versam sobre o direito material, mas sim de “convenção processual”, nomenclatura a ser usada para 

acordos que versam sobre direito processual, cf. CRUZ E TUCCI, José Rogério. Natureza e objeto das 

convenções processuais. In: CABRAL; NOGUEIRA. Negócios Processuais. Salvador: JusPodivm, 2016, 

p. 26. 
112

 
 
Em sentido próximo, afirmando que “as matrizes constitucionais do processo civil brasileiro apontam-no 

como um sistema em que (a) prepondera a legalidade, estando o juiz adstrito ao que dispõe a lei e garante a 

Constituição e portanto não lhe sendo lícito privar as partes dos meios processuais institucionalizados no 

direito positivo; b) prevalece a liberdade no processo, agindo cada um dos litigantes segundo seus próprios 

desígnios e, naturalmente, colhendo os efeitos favoráveis ou desfavoráveis de suas escolhas; c) assegura-se a 

todos a igualdade em oportunidades processuais (paridade em armas)”: DINAMARCO, Instituições de 

direito processual civil, v. I, cit.,  2016, p. 296 (item 96). 
113

 
 
CARMONA, Arbitragem e processo cit., 2009, p. 293 e 296. 
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partida deste capítulo,
114

 e que RAFAEL FRANCISCO ALVES delimita por meio de três 

perguntas: 

(1) Diante das regras definidas pelas partes: elas violam o devido processo 

legal em abstrato? (2) diante do eventual desrespeito a uma regra definida 

pelas partes: este desrespeito implica a violação do devido processo legal?; e 

(3) diante desta violação: ela acarreta prejuízo material para a parte cuja 

participação a regra procurava proteger?
115

 

Pode-se afirmar que, mesmo que não houvesse tal prescrição legal, ainda assim, a 

lógica do Estado Democrático de Direito faria incidir tais princípios no processo arbitral,
116

 

pois, conforme visto, constituem o núcleo duro do devido processo legal, que trata de norma 

de “ordem pública” positivada na Constituição do Brasil cuja violação não se admitiria, seja 

nas arbitragens nacionais, seja nas arbitragens estrangeiras, cujas sentenças se pretendesse 

aqui executar.
117

 

Verifica-se, dessa forma, que os princípios que regem os métodos processuais em 

geral não estão necessariamente expressos no direito positivo. Desde que se parta de uma 

concepção democrática do Estado de Direito, é possível identificar o núcleo duro da cláusula 

do devido processo legal — a isonomia processual, a imparcialidade do julgador e a garantia 

 

                                                 
114

 
 
SALLES, Arbitragem em contratos administrativos cit., 2011, p. 282. 
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ALVES, O devido processo legal na arbitragem cit., 2008, p. 436. Atente-se, porém, que esse autor exclui a 

imparcialidade do árbitro da ideia de devido processo legal, ao contrário das ideias defendidas nesta 

dissertação. 
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Lembrando que a Constituição Americana não fala em democracia, e que, ainda assim, ninguém cogita que 

outro sistema seja o vigente naquele país: BARROSO,“Aqui, lá e em todo lugar”: a dignidade humana no 

direito contemporâneo e no discurso transnacional cit., 2012, p. 151. ― Outro exemplo a ser lembrado é o do 

Reino Unido, que, sem Constituição formal, opera um sistema democrático-constitucional juntamente com a 

monarquia, o que evidencia que a normatividade não depende apenas da legislação positiva. Noticie-se que 

desde 2010 o Parlamento britânico cogita codificar sua Constituição (cf. REINO UNIDO, Political and 

Constitutional Reform Committee. The UK Constitution: a summary, with options for reform. Londres, 

março/2015. Disponível em: [www.parliament.uk]. Acesso em 22.10.2016). 
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Nesse sentido, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO observa que o CPC-1973 não continha norma explícita que se 

referia às normas processuais constitucionais, e a ninguém ocorreria negá-las aplicação, de modo que 

tampouco poderiam ser negadas no caso da arbitragem (A arbitragem na teoria geral do processo cit., 2009, 

p. 24). — Afirmando que “a ordem pública internacional de um país é necessariamente mais tolerante que a 

sua ordem pública interna, sendo aquela somente manejável em situações mais drásticas”, como “violação ao 

devido processo legal e falta de motivação da decisão”: APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. Ordem pública 

e processo: o tratamento das questões de ordem pública no direito processual civil. São Paulo: Atlas, 2011, 

p. 56. ― Chamando de “ordem pública processual” a “preservação da observância dos princípios e garantias 

fundamentais do processo”: GRECO, Leonardo. Os atos de disposição processual — primeiras reflexões. 

Revista Questio Iuris, v. 4, n. 1, p. 720-746. Rio de Janeiro, 2011, p. 726. 
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do contraditório —, do qual se extrai a ideia de um processo mínimo ou de processualidade 

mínima.
118

 

Prefere-se aqui a expressão “processualidade”, e não “processo”, a fim de enfatizar 

que se trata de uma qualidade (isto é, daquilo que contém isonomia processual, imparcialidade 

do julgador e contraditório garantido) que deve caracterizar qualquer meio processual.
119

 

Respeitada essa processualidade mínima, a autonomia pode ser exercida com 

segurança — por exemplo, na legislação infraconstitucional (autonomia legislativa) ou em um 

regulamento de arbitragem (autonomia privada).
120

  

É a partir dessa autonomia que se criam os vários módulos processuais, cujos 

sistemas serão compostos por princípios e regras próprios, acrescentando àquela 

processualidade mínima outras tantas regras processuais que visam tornar o respectivo 

módulo um método de trabalho adequado (= “processualidade adequada”). 

Assim, no processo judicial, para além da processualidade mínima, a autonomia 

legislativa acrescenta ao processo legal outras normas, como o princípio do duplo grau de 

jurisdição,
121

 o princípio inquisitivo na instrução, o princípio da irrecorribilidade das decisões 

interlocutórias, e regras que descem às minúcias do processo. Neste módulo, o espaço para 

regulamentação do processo por meio da autonomia das partes corresponde a um pequeno 

resíduo, pois o devido processo judicial está fundado na preexistência de um regimento 

pensado pelo legislador. 
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Utilizando a expressão “processualidade mínima” no sentido de que, no âmbito do inquérito civil, a Lei de 

Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985) e a Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público 

constituiriam sua “processualidade mínima”, cf. CARVALHO, Ulisses Dias de. Uma leitura constitucional 

do inquérito civil. Boletim Científico ESMPU, n. 42/43, p. 367-402. Brasília, jan./dez. 2014, p. 395.  
119

 
 
Afirmando que, “sendo a jurisdição umbilicalmente ligada ao acesso à justiça, como sua garantia, a 

processualidade a abrange, mas não se esgota nela”, cf. GRINOVER, Ensaio sobre a processualidade cit., 

2016, p. 30. 
120

 
 
Afirmando que essa adaptação do processo também pode ser feita pelo juiz independentemente de previsão 

legislativa, pois os princípios da adequação e da adaptabilidade seriam corolários do devido processo legal, 

cf. GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Os princípios da adequação e da adaptabilidade (flexibilidade) 

procedimental na Teoria Geral do Processo. In: ZUFELATO, Camilo; YARSHELL, Flávio Luiz (org.). 40 

anos da teoria geral do processo no Brasil: passado, presente e futuro, p. 305-325. São Paulo: Malheiros, 

2013, p. 311. 
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Conforme entendimento majoritário, o duplo grau de jurisdição é princípio, mas não garantia, no 

ordenamento constitucional brasileiro, cf. MARCATO, Ana Cândida Menezes. O princípio do duplo grau de 

jurisdição e a reforma do Código de Processo Civil. São Paulo: Atlas, 2006, p. 27-33; DINAMARCO, 

Cândido Rangel. A reforma da reforma. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 151. 
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Já no processo arbitral, cuja razão de ser é justamente a de conferir máximo espaço 

à autonomia das partes, tem-se o inverso: à processualidade mínima o legislador acrescenta 

poucas normas no processo legal (arbitral), como a obrigatoriedade do número ímpar de 

julgadores, as formas para solicitação de colaboração do juiz estatal e os requisitos da 

sentença arbitral (art. 13, § 1º; art. 22-C; art. 26 da Lei 9.307/1996), além de princípios típicos 

do instituto da arbitragem, como o princípio da autonomia da cláusula arbitral, o da 

competência-competência e o da confiança das partes nos árbitros (art. 8º, caput e parágrafo 

único; art. 13 da Lei 9.307/1996). Nas palavras de FRANCISCO CAVALCANTI PONTES DE 

MIRANDA, “o processo arbitral não é processo estatal, mas processo estatalmente disciplinado, 

ordenado. O Estado traça-lhe regras fundamentais, dentro das quais se exerce, com largueza 

excepcional, a vontade das partes”.
122

 

É pressuposto lógico desse método que o legislador deixe um “espaço em branco” 

dentro do “quadro da processualidade mínima”, a ser preenchido pelas partes. Isso não 

significa abrir espaço para devaneios processuais, mas, sim, para legítimas adaptações 

processuais — especialmente pela possibilidade de adoção per relationem de regulamentos de 

câmaras arbitrais com reputação idônea, pautadas por princípios costumeiros da comunidade 

arbitral mundial.
123

 Nesse módulo, portanto, é largo o espaço para a autorregulamentação das 

partes, a qual, uma vez definida, torna-se direito e dever das partes por meio da convenção 

arbitral. Desse modo, pode-se afirmar que a autorregulamentação ocupará grande parte do 

processo arbitral devido às partes
124

 — ou, para usar a terminologia de CÂNDIDO RANGEL 

DINAMARCO, do devido processo arbitral.
125
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PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, tomo XV: arts. 

1.046-1.102. Rio de Janeiro, Forense, 1977, p. 317. 
123

 
 
Cf. CARMONA, Arbitragem e processo cit.,  2009, p. 290 e 294, em que se nota que “a inquietação em 

relação aos princípios que dão suporte ao devido processo legal também é visível nos regulamentos dos 

órgãos arbitrais”. 
124

 
 
Nesse sentido, falando em uma “teoria garantista da arbitragem” ou “teoria da garantia do procedimento 

arbitral”, que envolve, ao mesmo tempo, o respeito a regras constitucionais do devido processo legal e à 

autonomia de vontade das partes, cf. LEMES, Selma Maria Ferreira. Princípios e origens da Lei de 

Arbitragem. Revista do Advogado, n. 51, p. 32-35. São Paulo: AASP, out. 1997, p. 33; LEMES, Selma 

Ferreira. Arbitragem: princípios jurídicos fundamentais: direito brasileiro e comparado. Revista dos 

Tribunais, v. 686, p. 73-89. São Paulo: RT, dez. 1992, p. 73. 
125

 
 
DINAMARCO, Cândido Rangel. Limites da sentença arbitral e de seu controle jurisdicional. In: _____. Nova 

era do processo civil, 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 39, em que fala em “devido processo arbitral” 

para se referir às garantias constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa, que necessariamente se 

replicam no processo arbitral. 
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Nada impede, ainda, que os subsistemas judicial e arbitral compartilhem princípios, 

como é o caso dos princípios da instrumentalidade do processo, da cooperação processual e da 

lealdade processual. Trata-se, contudo, de coincidência horizontal (decorrente coincidência da 

natureza jurisdicional da atividade empreendida), e não vertical (de subordinação). 

“Dualidade de legitimidades, mas comunidade de ética e de objetivos, diversidade de vias e 

de meios, mas unidade funcional, paralelismo, mas também convergências, assim se mostram 

hoje a justiça estatal e a justiça arbitral na realidade”, conforme palavras de BRUNO 

OPPETIT.
126

 

Note-se que o legislador pode indicar a obrigatoriedade de determinada norma 

(norma cogente), que não pode ser contrariada pela vontade das partes (norma dispositiva), 

sem que necessariamente estejam compreendidas na ideia de processo mínimo ou sequer de 

devido processo legal. Tais normas podem ser diferentes conforme se trate de processo 

judicial ou arbitral. Isto porque, como afirma FLÁVIO LUIZ YARSHELL, as locuções “devido 

processo legal” e “norma processual cogente” não são sinônimas, de modo que, para 

identificá-las, “um critério a considerar é a adequação da regra processual aos escopos da 

jurisdição — seja ela estatal, seja arbitral”.
127

 

Como dito, processo arbitral e processo estatal se comunicam pela processualidade 

que têm em comum — e não porque são sistemas redundantes, distintos apenas pela natureza 

estatal ou privada do juiz. 

 

1.3.2 O processo arbitral devido e adequado à Administração 

O processo legalmente devido a uma parte, já se viu, é formado por uma 

processualidade mínima a que se acrescentam normas de observância obrigatória. 
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OPPETIT, Teoría del arbitraje cit., 2006 [original de 1998], p. 70-71 (tradução livre). 
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YARSHELL, Convenção das partes em matéria processual: rumo a uma nova era? cit., 2016, p. 84 (negritou-

se), em que afirma que a dicção legal é um parâmetro a ser considerado para identificar a cogência de uma 

norma, mas que pode ser necessário o uso da ponderação, a fim de aferir a adequação e a proporcionalidade 

em sentido estrito em relação à regra em exame e o escopo do processo de superar o conflito mediante 

atuação do direito objetivo. — Tratando da cogência ou dispositividade da norma como uma questão de 

(in)disponibilidade normativa: SALLES, Arbitragem em contratos administrativos cit., 2011, p. 288-292. 
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 Em matéria de arbitragem, também já se viu, à processualidade mínima 

(contraditório, igualdade das partes, imparcialidade e independência do árbitro — art. 21, § 2º 

da Lei 9.307/1996) o legislador acrescentou outras normas, seja para detalhar o conteúdo 

dessa processualidade (e.g., critérios de impedimentos do árbitro — art. 14; a forma escrita e 

os elementos mínimos da sentença arbitral — art. 24 e art. 26; as hipóteses de anulação da 

sentença arbitral — art. 32), seja para adequar o instituto à realidade em que será aplicado 

(e.g., execução específica da cláusula arbitral — art. 7º; a equiparação do laudo arbitral à 

sentença judicial — art. 31, todos da Lei 9.307/1996).
128

 Trata-se de normas cogentes que 

compõem o processo arbitral legalmente devido às partes. 

Para a hipótese de a Administração Pública ser parte na arbitragem, o legislador 

previu, ainda, normas especiais: “será sempre de direito e respeitará o princípio da 

publicidade” (art. 2º, § 3º, da Lei 9.307/1996). Trata-se de normas, igualmente cogentes, 

previstas para adequar o processo arbitral às particularidades do regime jurídico a que o 

mesmo legislador submete a Administração Pública brasileira, compondo, portanto, o 

processo arbitral legalmente devido à Administração Pública. 

Evidentemente, o processo devido às partes não se limita a tais normas, na medida 

em que devem ser respeitadas também as normas processuais convencionadas entre elas, às 

quais se vinculam por força contratual e pelas quais desenham seu processo conforme 

entenderem mais adequado, sempre com fundamento na sua autonomia da vontade. 

Autonomia não é soberania absoluta nem anarquia. É sempre limitada. 

Assim como ocorre com os sujeitos privados — que não poderão, e.g., submeter 

seus direitos de personalidade à convenção arbitral —, os sujeitos públicos estão submetidos a 

limitações jurídicas externas ao regime da arbitragem. 

Trata-se das limitações impostas pelo regime jurídico administrativo. 

O desrespeito a essas limitações implica nulidade na arbitragem.  Nesta 

perspectiva, em termos de resultado prático, são indiferentes as concepções de que regime 
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Trata-se de adequações importantes feitas pelo legislador, pois enfrentaram os principais obstáculos ao uso 

da arbitragem antes da Lei 9.307/1996: a falta de amparo legal à cláusula compromissória e a exigência de 

homologação judicial do laudo arbitral, cf. CARMONA, Arbitragem e processo cit.,  2009, p. 4. 
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jurídico administrativo é derrogatório do direito privado ou de que a Administração Pública 

se submete integralmente ao regime jurídico privado quando atua como se particular fosse: 

tanto quanto não se pode presumir válido contrato sabidamente incompatível com os estatutos 

sociais da pessoa jurídica de direito privado, igualmente, não se pode presumir válido contrato 

sabidamente incompatível com o estatuto constitucional da Administração Pública. 

O princípio da segurança jurídica há de tratar de situações em que esses limites não 

sejam evidentes, sempre à luz da boa-fé. E é precisamente em razão da boa-fé que, do mero 

pacto arbitral, só se pode extrair a vontade de substituição da adjudicação do juiz togado pela 

adjudicação do árbitro. Mas não se pode extrair que, só pelo pacto arbitral, a parte renunciou 

ao seu regime legal. 

É desnecessário prever na convenção arbitral que esta não implica renúncia aos 

direitos de personalidade da pessoa natural, dos direitos à livre concorrência da pessoa 

jurídica de direito privado, dos direitos à distribuição de lucros dos acionistas,
129

 dos direitos à 

probidade administrativa da pessoa jurídica de direito público ou dos direitos de fiscalização 

dos cidadãos-administrados. 

Na medida em que alguns desses direitos têm vertentes processuais — e.g., o 

direito à dignidade humana impede que na arbitragem se empreguem meios de prova 

vexatórios —, é possível afirmar que, no caso da Administração Pública, o regime jurídico 

administrativo poderá, sim, implicar inflexões no processo arbitral.  

Assim, a adoção da arbitragem como método adequado à solução de conflitos da 

Administração Pública invariavelmente pressupõe adaptação ao seu regime jurídico. Isso não 

significa nem desnaturar a arbitragem como instituto de “justiça privada”,
130

 nem desnaturar o 

regime administrativo como conjunto de normas que tem como destinatários entes públicos. 

Ao contrário: significa compatibilizá-los, cumprindo precisamente a promessa de adequação 

da arbitragem às características particulares do caso concreto. 
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Qualificando o “direito à distribuição da totalidade dos lucros sociais” como direito essencial, indisponível e 

de “ordem pública” dos acionistas das companhias por ações, cf. MARTINS, Pedro Antônio Batista. O 

direito do acionista de participação nos lucros sociais. Revista dos Tribunais, v. 736, p. 45-55. São Paulo: RT, 

1997, p. 55.  
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Em sentido oposto, afirmando que a arbitragem é antes “publicização” da função do privado (o árbitro) do 

que de “privatização” da função pública de julgar, cf. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Privatização do 

processo? In: _____. Temas de direito processual, 7ª série, p. 7-18. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 11. 
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A proposital ambiguidade no uso do termo particulares
131

 quer destacar a 

duplicidade de realidades que aqui precisam ser conciliadas.  

De um lado, a realidade tal qual vista por um olhar que se pode dizer “privatista”: a 

liberdade que permite a participação dos sujeitos privados é um valor (democrático) a ser 

perseguido e o regimento do método de solução de conflitos por meio do acordo de suas 

vontades com as da Administração — ao modo das relações particulares (privadas) — são 

úteis para tornar esse método mais adequado. 

De outro lado, a realidade tal qual vista por um olhar que se pode dizer 

“publicista”: a responsividade dos representantes públicos é um valor (republicano) a ser 

perseguido (cf. capítulo 7) e o regimento do método de solução de conflitos de acordo com o 

caldeirão de interesses que eles representam ― circunstância tipicamente particular (especial) 

às relações públicas ― têm limitações práticas. 

É entre estas realidades que se encontrará a devida e adequada arbitragem para a 

Administração Pública, que é estudada com mais detalhes na segunda parte deste trabalho. 

*** 
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A expressão “particular” é definida pelos dicionaristas, primeiro, com denotação de peculiar (específico), 

segundo, com denotação de exclusividade (próprio de algo ou alguém) e, apenas depois, com denotação 

privatista (em contraposição ao público). Cf. verbete “particular” em: HOUAISS, Antonio et al. Dicionário 

Houaiss da Língua Portuguesa, 2. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 2139; AULETE, Francisco Julio de 

Caldas et al. Aulete digital. Disponível em: [www.aulete.com.br]. Acesso em 2.11.2016. 
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CAPÍTULO 2 

PREMISSAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

Neste capítulo, fixam-se premissas que se relacionam com as normas especiais do 

“Direito Administrativo”.  

Seu estudo importa para entender o contexto do tema em estudo, pois ele não 

decorre apenas da expansão da arbitragem para novos ramos do Direito, mas também da 

própria abertura do Direito Administrativo para novos métodos de trabalho. Estudá-las é 

imprescindível para aferir em que medida a arbitragem é um método adequado de solução de 

controvérsias com a Administração Pública. 

É deste estudo que se verificará em que medida a arbitragem que envolve a 

Administração Pública se identifica ou difere daquela que envolve apenas particulares. Tendo 

em vista que o Estado é resultado de uma tradição que o diferencia dos demais sujeitos de 

direito, importa identificar a existência e a extensão de normas que possam impor limites à 

Administração, com reflexos na arbitragem. 

Trata-se de perspectiva que parte do “direito material”, mas que produz um tecido 

normativo tal que regras de “direito processual” sofrem sua inflexão. O objetivo do capítulo é 

tecer o pano de fundo para o restante do trabalho, certo de que será possível, assim, 

“verificados os condicionantes que lhe são peculiares, determinar a melhor resposta 

processual para o problema estudado”, em sintonia com a proposta de instrumentalidade 

metodológica de CARLOS ALBERTO DE SALLES,
1
 aqui utilizada para tentar avançar no estudo 

dos detalhes que envolvem a arbitragem com a Administração. 

Para tanto, propõe-se revisitar o chamado “regime jurídico administrativo” — que, 

segundo a doutrina tradicional, está centrado nos princípios: (i) da supremacia do interesse 
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SALLES, Carlos Alberto. Arbitragem em contratos administrativos. São Paulo: RT, 2011, p. 24 e 26. — 

Diferenciando o escopo da obra citada e o do presente trabalho, ver, na Introdução, o tópico “iii.b”. — Em 

sentido contrário, afirmando que ao jurisperito “não interessam as realidades substanciais ou infraestruturais 

que determinam, em nível pré-jurídico, a opção do legislador”: BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. 

Curso de direito administrativo, 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 91. 
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público; (ii) da indisponibilidade do interesse público; (iii) da legalidade — e, assim, aferir 

em que medida a arbitragem se presta para atendê-lo. 

 

2.1 RELAÇÕES ADMINISTRATIVAS, SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E ARBITRAGEM 

As relações administrativas estão inseridas não só no contexto das particulares 

circunstâncias socioeconômicas da atualidade, mas também em contexto histórico maior, cuja 

compreensão é fundamental para entender a posição que a Administração Pública ostenta nas 

suas relações jurídicas, até mesmo na arbitragem. 

2.1.1 Da verticalidade à horizontalidade nas relações público-privadas 

A doutrina da Teoria Geral do Estado conceitua os Estados contemporâneos como 

“sociedades políticas juridicamente organizadas em base territorial, dotadas de soberania e 

governo”.
2
 Isso é colocado em cheque na era da globalização, período este que está “ 

relacionado à ideia de compressão de tempo e espaço, de comunicação em tempo real, on-

line, de dissolução de fronteiras geográficas, de multilateralismo político-administrativo e de 

policentrismo decisório”.
3
  

Essas mudanças influenciam a compreensão que se tem das atuais situações 

jurídicas em que o Estado pode se encontrar. 

O paradigma de Estado se formou a partir da evolução de uma ordem de 

“articulação social vertical”, genética esta que permaneceu na memória social, mesmo com o 

avanço do capitalismo e com o gradual distanciamento entre o público e o privado.
4
 Avançou-

se na horizontalidade entre súditos, mas não em relação ao príncipe, que continuou 

concentrando em suas mãos o poder da soberania, inalienável e incontrastável. Vêm daí os 

 

                                                 
2
 RANIERI, Nina. Teoria do Estado: do Estado de Direito ao Estado Democrático de Direito. Barueri: Manole, 

2013, p. 14. 
3
 
 

FARIA, José Eduardo. A sociologia jurídica — Direito e conjuntura, 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 16. 
4
 Cf. RANIERI, Teoria do Estado cit., 2013, p. 41. 
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genes da unilateralidade e da indisponibilidade do poder soberano, que fundamenta o agir do 

Estado e induz à predileção pelo agir unilateral
5
 e ao preconceito em relação ao contrato, 

“figura-símbolo da igualdade formal dos sujeitos jurídicos”,
6
 incompatível com a 

superioridade do Estado. Mais tarde, com o aprofundamento das ideias de “racionalização do 

poder”, se torna mais forte a separação entre “público” e “privado”. “A Constituição, de um 

lado, e o Código Civil Napoleônico, de outro, expressaram esse ideal de equilíbrio entre os 

espaços público e privado. Configurou-se a dualidade Estado/sociedade civil”.
7
 

Criou-se uma divisão simplista entre Direito “público” e “privado”, que reverbera a 

ideia de que sociedade e Estado têm sempre interesses inconciliáveis.
8
 

Quando o pêndulo da história se moveu do Estado mínimo para o Estado social, a 

tarefa de prestar serviços públicos ganhou relevância inédita. Para LÉON DUGUIT, o Direito 

Administrativo tinha se reduzido ao direito do serviço público (escola do serviço público): 

“da relação de soberano a súditos não fica nada (...) mas sim uma regra fundamental, da qual 

se derivam todas as demais: a regra que impõe aos governantes a obrigação de organizar os 

serviços públicos, de fiscalizar seu funcionamento, de evitar toda interrupção”.
9
 

Se, no início do século XX, foi hora de se tomar consciência da importância dos 

serviços estatais, neste início do século XXI, é hora de se tomar consciência em relação à 

forma desses serviços, à vista do avanço da tecnologia. Por mais que a globalização dê sinais 

de crise — fala-se em revolta dos “perdedores da globalização”
10

 —, ainda está longe de se 
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MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. A superação do ato administrativo autista. In: 

MEDAUAR, Odete; SHIRATO, Victor (coord.). Os caminhos do ato administrativo, p. 89-114. São Paulo: 

RT, 2011, em que o autor cria a expressão “ato administrativo autista” para denunciar a atuação 

administrativa que padece de “absoluta indiferença com administrados e com a sociedade” (p. 96). 
6
 
 

AMARAL, Francisco. Direito civil — introdução, 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 148. 
7
 
 

BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo, 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 89, segundo quem “constitucionalismo 

significa, em essência, limitação do poder e supremacia da lei (Estado de direito, rule of law, Rechtsstaat)” 

(p. 29). 
8
 
 

Na América Latina, isso se daria porque a sociedade atual foi para cá “transposta” pelo Estado-Colonial, 

provocando a visão de que o Estado é independente da sociedade, cf. MARQUES NETO, Floriano Peixoto 

de Azevedo. Interesses públicos e privados na atividade estatal de regulação. In: MARRARA, Thiago (org.). 

Princípios de direito administrativo, p. 419-440. São Paulo: Atlas, 2012, p. 421. 
9
 
 

DUGUIT, Léon. Las transformaciones del derecho público, 2. ed. Trad. Adolfo Posada e Ramon Jaen. 

Madrid: Fracisco Beltran, 1926, p. 83 (tradução livre). 
10

 
 

Afirmando que a globalização aumentou a desigualdade entre países e analisando como isso influencia na 

formação global dos preços de commodities, nos fluxos migratórios e nos índices de pobreza: 
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negar a inevitável exposição do Estado ao mercado da sociedade informacional: daí falar-se 

em “Estado em rede” e em “e-governar”.
11

 Esse cenário vem arrematar a passagem descrita 

por MASSIMO SEVERO GIANNINI do Estado monoclasse ao Estado pluriclasse, no qual se dá 

vazão a diferentes interesses dos vários setores sociais que se fazem representar no Estado,
12

 o 

que torna ainda mais certo que é ilusório imaginar que exista um só “interesse público”, uno e 

objetivamente identificável.
13

 

O Estado como um todo sofre esses efeitos. No Judiciário, a “democratização do 

processo” implica inédita “ampliação do ônus argumentativo do julgador”,
14

 e a revolução 

eletrônica impõe a revisão de antigas noções processuais, como a de “intimação pessoal”.
15
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No Legislativo, a inalcançável complexidade dos setores produtivos força um movimento de 

“deslegalização”.
16

 No Executivo, torna-se inadiável aderir à administração gerencial,
17

 

valendo-se de empresas estatais ou, indiretamente, promovendo o fomento dos setores de 

interesse.
18

  

Nesse contexto, não se concebe outra forma de o Estado se concretizar senão 

participando do mercado econômico como consumidor e fornecedor:
19

 “governa-se por 

contrato” para o “cidadão-consumidor”.
20

  

Se o Estado contrata como contratam os particulares, logo se pensa também em 

“processar por contrato”, assim processam os particulares.
21

 

 

                                                 
XIX, enquanto o resto do país teria entrado nos anos 2000”: SADEK, Maria Tereza Aina. Judiciário: 

mudanças e reformas. Revista Estudos Avançados, v. 18, n. 51, p. 79-98. São Paulo, maio/ago. 2004, p. 79 

e 83. 
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Apontando a tendência do Estado de “deslegalização” ao se limitar a estabelecer “marcos regulatórios” que 

funcionam como balizas em cujo espaço vige a autorregulação social, cf. FARIA, José Eduardo. O Estado e 

o Direito depois da crise. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 61 e ss. 
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Autores da ciência da Administração classificam os “modelos de administração pública” em: (i) 

patrimonialista, típico dos absolutistas, com espaços para nepotismo, clientelismo e personalismo do poder; 

(ii) burocrático clássico, típico das democracias capitalistas modernas, caracterizado pela autorreferência e 

clara separação entre público e privado; (iii) gerencial, típico das sociedades contemporâneas, que tenta 

responder às exigências do atual contexto socioeconômico de eficiência e de “legitimação da burocracia 

perante as demandas da cidadania”: BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Da administração pública 

burocrática à gerencial. Revista do Serviço Público, ano 47, v. 120, n. 1, p. 7-29. Brasília: ENAP, jan./abr. 

1996, p. 10.  
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Definindo o fomento estatal como o meio pelo qual “o Estado incentiva o setor privado no desenvolvimento 

de atividades econômicas que ensejam externalidades positivas para sociedade, direcionando assim a ordem 

econômica para os fins determinados pela Constituição”: MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. 

Operacionalização do fomento. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Funções administrativas do Estado — 

tratado de direito administrativo, v. 4, p. 493-510. São Paulo: RT, p. 409. 
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Identificando que nem sempre atua o Estado com supremacia, podendo assumir até mesmo posição de 

consumidor “tecnicamente vulnerável”: GARCIAL, Flavio Amaral. O Estado consumidor. Revista da 

Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, n. 60, p. 50-58. Rio de Janeiro, p. 56.  
20

 
 

GAUDIN, Jean-Pierre. Gouverner par contrat: l’action publique en question. Paris: Sciences Politiques, 

1999, p. 93. — De fato, hoje, o “consumo” é o único meio de se obter as condições materiais para exercício 

da cidadania e para a própria dignidade humana, e o “cidadão-consumidor” reivindica essas condições, como 

provam as manifestações entre 2013-2016 no Brasil (as quais, embora de pauta difusa, estavam quase sempre 

relacionadas à gestão ou serviço públicos). Apresentando os conceitos básicos que perfazem essa ideia 

(cidadania, consumo, consumismo, identidade e movimentos sociais), cf. TASCHNER, Gisela. Cultura do 

consumo, cidadania e movimentos sociais. Revista Ciências Sociais Unisinos, v. 46, n. 1, p. 47-52. São 

Leopoldo: Unisinos, jan./abr. 2010.  
21

 
 

Cf. DAVIS, Kevin E.; HERSHKOFF, Helen. Contracting for Procedure. William and Mary Law Review, v. 

53, n. 2, p. 507-565. Williamsburg, 2011, p. 512. A expressão usada por este autor é “contracting for 

procedure”, cuja tradução (livre) mais próxima seria “contratando sobre procedimento”. — Essa ideia remete 

à de negócio processual conhecida no Direito brasileiro (art. 190 do CPC), o que não significa tratar a 

atividade jurisdicional como um contrato, mas, apenas, possibilitar que algumas características sobre o 
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Assim, mudam os paradigmas da relação entre Estado e particulares, que passam a 

conviver como que em uma “arena pública”, em que muda a “natureza do poder público e de 

seu agir legal-racional, movido de cima para baixo (pela lei), o lugar reservado à lei e suas 

implicações (legalidade e tipicidade) e relações público-privado”. Assim, conclui-se que “a 

‘doutrina’ jurídica não pode manter imutáveis os próprios códigos de referência com uma 

mudança tão radical de seu objeto”, conforme ensina SABINO CASSESE.
22

 

Nesse contexto, MARIA JOÃO ESTORNINHO afirma que “os próprios factos acabaram 

por impôr-se
(sic)

 de forma inelutável” e “o contrato administrativo morreu de morte natural”. 

A inicial falta de atenção da doutrina, superconcentrada na questão da autoridade e 

descuidada da questão das formas jurídico-privadas usadas pelo Estado, permitira a “fuga do 

Direito Público” ou “fuga para o Direito Privado”, empreendida por administradores que 

abusavam desse cenário. Levada pela necessidade de “domesticação” dessa fuga, só então 

passou a doutrina a teorizar a “utilização de formas jurídico-privadas mas mantendo a 

vinculação aos princípios fundamentais de direito público”. Para a autora, isso chama a 

atenção para a necessidade de se superar o “complexo da exorbitância”, não para dar fim às 

“vinculações jurídico-públicas”, mas justamente para atualizar o “núcleo de princípios de toda 

a atividade administrativa”.
23

 

No plano teórico, segue-se então a uma “forte ascensão de um Direito Público 

Econômico, renomeado frequentemente de Direito dos Negócios Públicos, o que representa 

 

                                                 
procedimento sejam convencionadas, cf. YARSHELL, Flávio Luiz. Convenção das partes em matéria 

processual: rumo a uma nova era? In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios 

Processuais — Coleção Grandes Temas do Novo CPC, v. 1, 2. ed., p. 75-92. Salvador: Juspodivm, 2016, 

p. 76. — Afirmando que não se pode perder de vista que o processo presta um “serviço público”, e que, com 

Storme, receia o dia em que ouvirá que “os julgamentos de hoje serão realizados num oferecimento de Coca-

Cola”: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Privatização do processo? In: _____. Temas de Direito 

Processual, 7ª série, p. 7-18. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 18. 
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CASSESE, Sabino. A arena pública: novos paradigmas para o Estado. In: _____. A crise do Estado. Trad. 

Ilse Paschoal Moreira e Fernanda Landucci Ortale. Campinas: Saberes, 2010, p. 145. 
23

 
 

ESTORNINHO, Maria João. Requiem pelo contrato administrativo. Coimbra: Almedina, 2003, p. 182, 176 e 

153, respectivamente. É da doutrina alemã que a autora traz essa ideia de “fuga do Direito Público” (“Flucht 

aus dem öffentlichen Recht”) ou “fuga para o Direito Privado” (“Flucht in das Privatrecht”). — No âmbito 

do Direito processual, há quem fale também em “fuga ao juiz”: NANNI, Giovanni Ettore. Cláusula 

compromissória como negócio jurídico: análise de sua existência, validade e eficácia. In: _____; LOTUFO, 

Renan; MARTINS, Fernando Rodrigues (org.). Temas relevantes do direito civil contemporâneo: reflexões 

sobre os 10 anos do Código Civil, p. 502-555. São Paulo: Atlas, 2012, p. 503. 
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significativamente uma vontade de aproximação aos modos de gestão do Direito Privado e ao 

pragmatismo do Direito anglo-saxão”.
24

  

No plano prático, segue-se a Reforma do Estado, atenta a esse novo cenário em 

que se faz “necessário passar de um Estado decretador a um Estado negociador, de um 

Estado controlador a um Estado interventor (...). Num mundo de empresas-rede e de Estado-

rede, a administração também deve ir assumindo uma estrutura reticular e uma geometria 

variável em sua atuação”.
25

 Surge a “Administração consensual”, que não supera a 

“Administração imperativa”, mas reduz seu campo de incidência.
26

 Vê-se aí a 

“desverticalização” da relação Estado-particular.
27

 

A participação da Administração na arbitragem radicaliza essa “desverticalização” 

ao colocá-la em situação diametralmente inversa à costumeira “superioridade”, que é a 

situação “inferior” de submissão ao arbítrio (mas não à arbitrariedade!) de um órgão privado. 

Assim, de ponta-cabeça, o objeto de estudo do direito administrativo requer nova perspectiva. 

E como se vê a seguir, não se trata de abandonar os vínculos públicos, nem de seus princípios, 

mas de reencontrá-los (perdidos que estão) nessas novas situações jurídicas. 
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CASTELLS, Manuel. Para o Estado-Rede: globalização econômica e instituições políticas na era da 

informação. In: BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos; WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes (org.). Sociedade e 

Estado em transformação. São Paulo: UNESP, 2001, p. 166 (negritou-se). — A pertinência da arbitragem no 

contexto da reforma do Estado é estudada por: SALLES, Arbitragem em contratos administrativos cit., 2011, 

p. 73-76.  
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OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. A arbitragem e as parcerias público-privadas. In: SUNDFELD, 

Carlos Ari (coord.). Parcerias público-privadas, p. 567-601. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 582. 
27

 
 

Destacando a importância da associação do Estado aos novos fenômenos econômicos e sociais: BOSCHI, 

Renato Raul; GAETÁN, Flávio. A recuperação do papel do estado no capitalismo globalizado. In: _____; 

GOMIDE, Alexandre Ávila (edição). Capacidades estatais em países emergentes — o Brasil em perspectiva 

comparada, p. 509-529. Brasília: IPEA, 2016. Neste artigo, os autores usam o termo “desverticalização” em 

outro sentido, próprio da ciência da administração, que se refere ao fenômeno da “descentralização dos 

mecanismos de decisão da cadeia de produção”, que ocorre, por exemplo, por meio da terceirização de etapas 

produtivas, revelando que o meio empresarial passa também por esgotamento da estrutura hierarquizada. Os 

autores apontam o paradoxal exemplo da China, em que “a estrutura decisória baseada na deliberação por 

consenso, associada a um padrão de autoritarismo fragmentado, ao mesmo tempo que impulsionou a 

economia, teria elevado os custos de coordenação para o governo” (p. 520). 
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2.1.2 Supremacia do interesse público na nova arena pública 

Na nova “arena pública”,
28

 Estado e sujeitos privados desenvolvem formas 

horizontais de se relacionar e não mais se concebem interesses públicos desassociados de 

interesses populares. Assim, o princípio da supremacia do interesse público não pode ser lido 

como necessariamente incompatível com o interesse privado.  

Não se nega que o interesse público deve prevalecer, o que se nega é que isso deva 

ocorrer sempre com prejuízo para o particular, como concebido pelo teórico absolutista JEAN 

BODIN (século XVI), para quem o soberano “não concede tanto que não retenha sempre 

mais”.
29

 

Como visto, no Estado pluriclasse, sequer é possível definir “o” interesse público. 

Isso é tão ilusório que os estudiosos da chamada “teoria da escolha pública” indicam que até 

mesmo a “regra da maioria”, pilar da democracia, é, por vezes, matematicamente inviável, ao 

que chamam de “paradoxo do voto”.
30

 Acrescente-se isso ao fato de que o Direito tem 

também uma função contramajoritária,
31

 e se perceberá que, de fato, é ilusório acreditar que 

exista um só interesse público, uno, objetivamente identificável, autônomo aos interesses 

privados e consagrados exclusivamente pela via estatal. Ignorar essa “desmistificação do 

interesse público”
32

 permitiria que, a pretexto de revelar o (irrevelável) interesse público, o 

administrador justificasse quaisquer atitudes.
33

 A satisfação do interesse público, portanto, 
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CASSESE, Sabino. A arena pública: novos paradigmas para o Estado. In: _____. A crise do Estado. Trad. 

Ilse Paschoal Moreira e Fernanda Landucci Ortale. Campinas: Saberes, 2010, p. 145. 
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 BODIN, Jean. Les Six Livre de la Republique. Paris: Librairie générale française, 1993 [original de 1576], p. 

111. Disponível em: [http://classiques.uqac.ca]. Acesso em 04.10.2016. Tradução livre do original: “Et [il 

Prince] n’en donne jamais tant, qu’il n’en retienne toujours davantage”. 
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“O paradoxo do voto mostra que, existindo mais de duas alternativas, a escolha entre pares de opções não 

assegura que alguma das opções descartadas não seja perferida pela maioria (...) sendo pelo menos três as 

opções entre as quais realizar uma escolha, não existe nenhum sistema de votação baseado no critério da 

maioria que atenda ao mesmo tempo determinadas condições consideradas razoáveis, e que permita eliminar 

o paradoxo do voto e garanta que a decisão coletiva da sociedade seja efetivamente a opção que proporciona 

maior satisfação e bem-estar (welfare) ao conjunto da sociedade”: BORSANI, Hugo. Relações entre política 

e economia: teoria da escolha pública. In: BIDERMAN, Ciro; ARVATE, Paulo. Economia do setor público 

no Brasil, p. 103-125. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 110. 
31

 
 

Cf. BARROSO, Curso de direito constitucional cit., 2015, p. 96. 
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MOREIRA NETO, Novas tendências da democracia cit., 2008, p. 5. 
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Cf. MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Interesses públicos e privados na atividade estatal de 

regulação. In: MARRARA, Thiago (org.). Princípios de direito administrativo, p. 419-440. São Paulo: Atlas, 

2012, p. 423-428. 
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não está na promoção da forma mais ampla de só um interesse a ser eleito, mas sim na 

“ponderação adequada entre os interesses públicos e privados presentes em cada hipótese”.
34

 

Diante da fluidez desses conceitos, ganham importância mecanismos que garantam 

estabilidade nas relações já concertadas.
35

 É preciso garantir segurança jurídica, que trata de 

princípio da Teoria Geral do Direito, chamado no Direito Administrativo de “proteção à 

confiança” ou “princípio da confiança legítima”.
36

 

Isso nem sempre é evidente no âmbito administrativo. Como nota FERNANDO DIAS 

MENEZES DE ALMEIDA, “a desconfiança é inerente à ideia de que [a] Administração tenha, por 

força de lei e independentemente do prévio consentimento das partes, prerrogativas de ação 

unilateral que operem em sentido contrário do respeito ao que consensualmente foi 

estabelecido numa relação contratual”.
37

 Segundo o autor, tais prerrogativas contratuais, 

ditas “poderes extroversos” — o mesmo raciocínio se aplica às prerrogativas processuais (cf. 

tópico 5.3) — acabaram por gerar consequências nefastas para o interesse público, como o 

estímulo à ineficiência administrativa, o aumento dos custos dos contratos para o Estado, a 

legitimação de práticas autoritárias e a facilitação de desvios à probidade administrativa.
38

 

Certamente, não é nesses termos que o interesse público há de prevalecer. 
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SARMENTO, Daniel. Interesses públicos vs. interesses privados na perspectiva da teoria e da filosofia 

constitucional. In: _____ (org.). Interesses públicos versus interesses privados: desconstruindo o princípio 

da supremacia do interesse público, p. 23-116. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 115, em que ressalva 

que, se não houver conflito de direitos fundamentais, aí a conduta estatal deve prevalecer. — Contra, 

afirmando que a desconstrução do princípio da supremacia do interesse público interessa a grupos que 

desejam que o Estado se subordine aos seus interesses privados: NOHARA, Irene Patrícia. Reflexões críticas 

acerca da tentativa de desconstrução do sentido da supremacia do interesse público no direito administrativo. 

In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves. Supremacia do interesse público e 

outros temas relevantes de direito administrativo, p. 120-152. São Paulo: Atlas, 2010, p. 141. 
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ARAGÃO, Alexandre Santos de. A supremacia do interesse público no advento do Estado de Direito e na 

hermenêutica do direito contemporâneo. In: SARMENTO, Daniel. Interesses públicos versus interesses 

privados: desconstruindo o princípio da supremacia do interesse público, p. 1-22. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2007, p. 22, destacando a necessidade de segurança em razão da “fragilidade” do argumento do 

interesse público. 
36

 
 

A “segurança jurídica” trata do aspecto objetivo deste conceito, e a “confiança legítima”, do subjetivo: 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. O princípio da segurança jurídica diante do princípio da legalidade. In: 

MARRARA, Thiago (org.). Princípios de direito administrativo, p. 3-29. São Paulo: Atlas, 2012, p. 11. 
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MENEZES DE ALMEIDA, Fernando Dias. Contrato administrativo. São Paulo: Quartier Latin, 2012, 

p. 324. 
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MENEZES DE ALMEIDA, Fernando Dias. Mecanismos de consenso no direito administrativo. In: 

ARAGÃO, Alexandre Santos de; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo (coord.). Direito administrativo e 

seus novos paradigmas, p. 335-350. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 344 e 349. 
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Por isso é que, somadas, essas circunstâncias levam à busca por meios em que os 

contratantes sintam segurança na aplicação do avençado e na igualdade de oportunidade para 

fazer valer essa aplicação.  

Não se trata de desconfiar da razoabilidade do administrador ou da justiça dos 

juízes — embora seja certo que a heterogeneidade de decisões comprometa a sua 

previsibilidade —, mas de óbvia análise da perspectiva de qualquer contratante. A arbitragem, 

vista como um instrumento típico do ambiente mercantil, que prestigia a vinculatividade dos 

contratos (pacta sunt servanda), e que se propõe a dar respostas céleres e especializadas, em 

ambiente neutro (extraestatal), aparece, então, como natural meio de solução de conflitos para 

a citada “Administração contratual”.  

JOSÉ CARLOS DE MAGALHÃES aponta que essa preocupação é legítima quando se 

considera o histórico de casos em que o Estado se valeu de sua soberania para alterar 

unilateralmente relações já pactuadas. No caso de estrangeiros, a arbitragem se mostrou como 

eficaz alternativa à solução de conflitos pela via diplomática, com alto grau de politização e 

de disparidade de armas.
39

  

Esse objetivo de alcançar tecnicidade e certeza nas relações jurídicas não pode ser 

visto de modo algum como algo contrário ao interesse público. Interesse público e interesse 

privado nem sempre são divergentes, e, se convergentes, tanto melhor. Por isso, concorda-se 

com MARCO ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES, quando sugere que se deve falar “não em 

supremacia do interesse público sobre o privado, mas simplesmente em supremacia do 

interesse público, já que este pode representar a proteção a um interesse de um ou alguns 

administrados apenas”.
40
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tendências da democracia: consenso e direito público na virada do século — o caso brasileiro. Revista 

Eletrônica sobre a Reforma do Estado, n. 13. Disponível em: [www.direitodoestado.com.br]. Acesso em 

29.11.2016. Salvador: mar./mai. 2008, p. 13 (os destaques são originais). 
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2.1.3 Arbitragem no movimento de consensualidade na Administração  

Ainda no estudo da citada nova arena pública, cabe contextualizar a arbitragem no 

movimento de consensualismo na Administração Pública. 

Trata-se de assunto importante. Não só porque a arbitragem está, de fato, inserida 

no contexto mais amplo de busca por métodos consensuais (senão no mérito da controvérsia, 

ao menos na forma de como resolvê-la), mas também porque desse enquadramento dependia 

a interpretação de que a arbitragem estava incluída na autorização para que, nas concessões, a 

Administração se valesse de “modo amigável de solução das divergências contratuais” 

(art. 23, XV, da Lei 8.987/1995). 

A dúvida, que persistiu latente até a introdução da autorização específica de 

arbitragem na lei de concessões (art. 23-A, introduzido pela Lei 11.196/2005), foi mitigada 

pelo Tribunal de Contas da União, que, revendo decisão anterior que mandava considerar não 

escrita a cláusula arbitral em contrato do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, 

passou a entender, à luz do movimento de privatização e da “mudança de rumos e de 

orientação na política e na doutrina institucionais do Estado”, que o referido dispositivo 

deveria ser interpretado “no sentido de considerar a arbitragem no âmbito da expressão ‘modo 

amigável de solução das divergências contratuais’, desde que observe o princípio da 

legalidade e a indisponibilidade do interesse público” (TCU, Caso “DNER”, 1999).
41

 

A decisão foi correta, pois o movimento de consensualidade circunscreve, de modo 

concêntrico, o movimento da arbitragem na Administração Pública. É este, aliás, o 

fundamento da própria constitucionalidade da arbitragem, conforme decidiu o Supremo 

Tribunal Federal, quando afirmou que “a marca da consensualidade da instituição mediante 

compromisso do juízo arbitral é, assim, dado essencial à afirmação de sua legitimidade 

perante a Constituição”.
42

 

 

                                                 
41

 
 

TCU, Processo 006.098/93-2, Decisão 188/95, Rel. Min. Paulo Affonso Martins, j. 10.5.1995, DOU 

22.5.1995. 
42

 
 

STF, Sentença Estrangeira 5.206 — Reino da Espanha. Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 12.12.2001, DJE 

30.4.04, voto do relator disponível em: [www.stf.jus.br], p. 998. Acesso em 29.11.2016. 
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A arbitragem se insere, assim, a um só tempo, no movimento dos “métodos 

consensuais de solução de conflitos lato sensu” (consensual na fonte, embora não no 

conteúdo) e do “consensualismo na Administração”. 

Realmente, a chamada “Reforma do Estado” e a nova “arena pública” tratam não 

só de conceber uma “Administração contratual”, pensando em relações comutativas, mas, em 

um contexto mais amplo, de conceber uma “Administração consensual”,
43

 aberta ao diálogo 

com os administrados e que prestigie soluções concertadas de boa-fé a litígios judiciais — 

cujas externalidades negativas por vezes superam os benefícios do próprio provimento 

judicial favorável.
44

 

Afinal, a desverticalização das relações do Estado e a recolocação do princípio da 

supremacia do interesse público não poderiam funcionar com os antigos instrumentos 

impositivos de autoridade da Administração, de sorte que a demanda por métodos permeáveis 

ao diálogo e exercidos por meio de uma “processualidade adequada” é sentida em todos os 

âmbitos administrativos.
45

 

Nesse sentido, valendo-se de concepção de DIOGO FIGUEIREDO MOREIRA NETO, as 

“inúmeras modalidades de administração concertada” têm sempre em vista o “interesse 

público” para (i) promovê-lo na função decisória administrativa, e.g., por meio de consultas 

públicas; (ii) realizá-lo na função executiva, e.g., por meio de desapropriação amigável; (iii) 

recuperá-lo na função judicativa, e.g., valendo-se de meios consensuais como técnica de 

superação de conflitos.
46

 

Esses métodos consensuais são aplicáveis não só nas relações entre Administração 

e administrados, mas até mesmo nas relações internas da própria Administração. É o que se 

verifica em certos módulos consensuais cooperativos a que se refere FERNANDO DIAS 

 

                                                 
43

 
 

MEDAUAR, Odete. O florescimento de novas figuras contratuais. Revista do Advogado — Contratos com o 

Poder Público, n. 107, ano XXIX, p. 150-154. São Paulo: AASP, dez. 2009, p. 152. 
44

 
 

É o caso, e.g., das execuções judiciais de valores que superam o custo do processo. Nesse sentido, sobre o 

cálculo da economicidade dos processos no âmbito tributário, ver: CUNHA, Alexandre dos Santos (coord.). 

Custo unitário do processo de execução fiscal na Justiça. Brasília: IPEA/CNJ, 2011; CUNHA, Luciana 

Gross; GABBAY, Daniela Monteiro (coord.). Litigiosidade, morosidade e litigância repetitiva: uma análise 

empírica. São Paulo: Saraiva/FGV, 2013 
45

 
 

MOREIRA NETO, Novas tendências da democracia cit., 2008, p. 10. 
46

 
 

MOREIRA NETO, Novas tendências da democracia cit.., 2008, p. 12 — os exemplos foram acrescentados. 
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MENEZES DE ALMEIDA,
47

 como os consórcios (entre pessoas jurídicas de direito público 

diversas), e nos “contratos” de gestão entre órgãos da mesma pessoa administrativa (referidos 

no art. 37, § 8º, da CF).
48

  

É o que se dá, ainda, com os métodos de resolução de conflitos, como a mediação 

ou a conciliação, aplicados nas “câmaras de prevenção e resolução administrativa de 

conflitos, no âmbito dos respectivos órgãos da Advocacia Pública, onde houver, com 

competência para dirimir conflitos entre órgãos e entidades da administração pública” (art. 32, 

I, da Lei 13.140/2015 e art. 174, I, do CPC). Verifica-se aí a consensualidade no campo da 

“litigância intragovernamental”. Na opinião de ARNALDO SAMPAIO DE MORAES GODOY, 

essa consensualidade tem “natureza arbitral”, já que não prevalecem as “vontades 

setorizadas” de cada órgão estatal, mas sim a “vontade de Governo”, que dirime “pontos de 

litigância” que resultam em perda de eficiência administrativa.
49

 Essa “arbitragem” não pode 

ser interpretada como sendo aquela a que se refere a Lei 9.307/1996, mas não deixa de ser um 

exemplo de que a necessidade de um sistema multiportas de meios adequados de solução do 

conflito se faz sentir também no âmbito intragovernamental. 

Indo além, cabe ao Estado fomentar essas soluções “adequadas” não só no âmbito 

de seus próprios litígios (tanto com particulares como “intragovernamentais”): cabe-lhe 

também fomentar soluções adequadas nos conflitos que se dão apenas entre particulares, seja 

no âmbito extrajudicial (regulando o funcionamento de entes privados com esta especialidade, 

como fez, e.g., ao regular as câmaras de mediação, no art. 9º da Lei 13.140/2015), seja no 

 

                                                 
47

 
 

MENEZES DE ALMEIDA, Contrato administrativo cit., 2012, p. 240-249, em que os contextualiza na 

chamada “Reforma do Estado”. O autor não inclui nesta categoria os “contratos de gestão” entre órgãos da 

mesma pessoa (art. 37, § 8º, da CF), mas apenas os “contratos de gestão” entre uma pessoa de direito público 

e uma organização social (Lei 9.637/1998). 
48

 
 

Criticando o termo “contrato de gestão” entre órgãos, na medida em que órgão não tem personalidade 

jurídica, nem capacidade contratual, nem autonomia, cf. BANDEIRA DE MELLO, Curso de direito 

administrativo cit., 2010, p. 234.  
49

 
 

GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. O tema da arbitragem no contexto da Administração Pública. In: 

CAHALI, José Francisco; RODOVALHO, Rodrigo; FREIRE, Alexandre. Arbitragem: estudos sobre a Lei 

n. 13.129 de 26-5-2016, p. 85-104. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 87 e 90. O autor descreve diversos casos em 

que ocorreu essa “arbitragem” entre órgãos ou entes estatais, como, por exemplo, a divergência entre o 

Ministério da Defesa e o Ministério do Planejamento, que entendia necessária sua intervenção nos contratos 

de alienação e arrendamento firmados por aquele (p. 89). 
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âmbito judicial (conferindo infraestrutura para o funcionamento desses métodos no âmbito de 

seu sistema de Justiça).
50

 

Nesse contexto, conforme já afirmado em outra oportunidade, “como toda 

mudança, esta também enfrenta resistências, medos e dúvidas que, no caso da Administração 

Pública, acorda um monstro que se prefere deixar dormindo em paz no berço da tradição: o 

Leviatã, expressão do centralismo da Administração que pretende monopolizar a decisão 

sobre o que é o interesse público. Não há o que temer, mas apenas o que cuidar. A 

consensualidade não oferece riscos aos princípios da legalidade, da indisponibilidade do 

interesse público ou da supremacia do interesse público. Ao contrário, visa concretizá-los de 

forma mais adequada e eficiente, em vista das novas características sociais. Não desaparece a 

necessidade de se observar parâmetros legais e de se perseguir o interesse público sem que 

seja desvirtuado por interesses egoísticos. Propõe-se, apenas, que se abra o diálogo para que 

se avalie com mais acuidade a realidade do conflito e as opções de solucioná-lo”.
51 

2.2 SITUAÇÕES JURÍDICAS ESTATAIS, INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO E 

ARBITRAGEM 

Novamente seguindo MARIA JOÃO ESTORNINHO, tem-se que o estudo das situações 

jurídicas em que o Estado pode se encontrar é um “um verdadeiro ‘salto qualitativo’ na forma 

de conceber as vinculações jurídico-públicas da actividade de direito privado da 

Administração”. Superada a questão sobre a existência de novas formas de relações público-

privadas, e constatado que muitas delas têm formato jurídico-privado, “coloca-se 

 

                                                 
50

 
 

Tratando desse papel do Estado em institucionalizar formalmente a medição e chamando a atenção para a 

necessidade de esta guardar uma “identidade funcional junto ao Judiciário”, cf. GABBAY, Daniela Monteiro. 

Mediação & Judiciário no Brasil e nos EUA: condições, desafios e limites para a institucionalização da 

mediação no Judiciário. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013, p. 63-81. 
51

 
 

MEGNA, Bruno Lopes. Fazenda Pública e meios consensuais de solução de conflitos ou “enfrentando o 

Leviatã nos novos mares da consensualidade”. Revista da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, n. 

82, p. 1-30. São Paulo, jul./dez. 2015, p. 25. ― Afirmando que a arbitragem é um “mecanismo democrático” 

de solução nos conflitos administrativos: STAHL, Sidney. A arbitragem no âmbito das relações do Estado. 

In: GUILHERME, Luiz Fernando de Almeida; SOARES, Guido dos Santos (coord.). Novos rumos da 

arbitragem no Brasil, p. 389-401. Ed. Fiuza, 2004, p. 394.  
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verdadeiramente a questão da posição jurídica que os entes públicos podem assumir no campo 

do Direito Privado”.
52

 

Uma situação jurídica é, conforme define FRANCISCO AMARAL, um “conjunto de 

direitos ou de deveres que se atribuem a determinados sujeitos, em virtude de circunstâncias 

em que eles se encontram ou das atividades que eles desenvolvem”, ou, simplesmente, 

“situações existenciais qualificadas ou legitimadas pelo direito”.
53

 São direitos subjetivos, 

deveres, ônus, faculdades, potestades, sujeições, expectativas de direitos, direitos eventuais, 

pretensões, vistos da perspectiva de uma das partes. 

Trata-se de questão importante na relação arbitral. De fato, não basta ser “sujeito 

público”, assim como não basta ser “sujeito privado”, para se dizer apto a participar de 

arbitragem (cf. capítulo 3). Ainda mais em se tratando do “Estado”,
54

 termo polissêmico que 

pouco diz sobre a situação jurídica em que está o referido ente na respectiva relação jurídica.  

2.2.1 Do Leviatã ao Estado-empresário: Direito, Estado e Administração  

Objetivamente, usa-se a expressão “Estado-ordenamento”
55

 para se referir ao 

“Estado” no sentido de sinônimo de “ordenamento jurídico” ou, simplesmente, do “Direito”.
56

 

 

                                                 
52

 
 

ESTORNINHO, Requiem pelo contrato administrativo cit., 1990, p. 179. 
53

 AMARAL, Francisco. Direito civil — introdução, 6. ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 186. 
54

 Cf. DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado, 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, 

p. 51, o termo deriva do latim “status” (“estar firme”), e se refere a uma “situação permanente de convivência 

e ligada à sociedade política”, tendo aparecido pela primeira vez na obra O príncipe, de MAQUIAVEL, em 

1513.  
55

 
 

Utilizando-a no trecho: “é preciso não confundirmos o Estado-aparato com o Estado-ordenamento. Na 

relação contratual administrativa o estado-aparato atua vinculado pelas mesmas estipulações que vinculam o 

particular; ambos se submetem à lei”, cf. GRAU, Eros Roberto. Da arbitrabilidade de litígios envolvendo 

sociedades de economia mista e da interpretação de cláusula compromissória. Revista de Direito Bancário, 

do Mercado de Capitais e da Arbitragem, v. 18, p. 395-405. São Paulo: RT, out./dez. 2002, p. 401.  
56

 
 

Definindo Direito com sentido aproximado à noção de ordenamento jurídico: BOBBIO, Norberto. Teoria do 

ordenamento jurídico, 10. ed. Trad. Maria Celeste Santos do original italiano de 1982. Brasília: UnB, 1997, 

p. 22-27. ― Descabe, aqui, aprofundar-se na definição de “Direito”, o que “não é tarefa fácil. Não só é um 

fenômeno de grande amplitude e muitas facetas, mas também a própria expressão direito (e seus correlatos) 

possui diferenças significativas que não podem ser desprezadas” (FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução 

ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação, 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 34). ― Por todos, 

registre-se a definição segundo a qual “‘Direito’ significa (...) tanto o ordenamento jurídico, ou seja, o 

sistema de normas ou regras jurídicas que traça aos homens determinadas formas de comportamento, 

conferindo-lhes possibilidades de agir, como o tipo de ciência que o estuda, a Ciência do Direito ou 

Jurisprudência”, de REALE JR., Miguel. Lições preliminares de direito, 24. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 
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Há controvérsia sobre a existência de identidade (teoria monista) ou de distinção (teoria 

pluralista) entre Direito e Estado.
57 

Neste trabalho, basta fixar a premissa de que o Estado se 

sujeita ao Direito, pois “o Estado não pode — falando-se de modo figurado — ‘querer’ 

ambos, o delito e a sanção”.
58

 

Subjetivamente, fala-se em “Estado-soberano” para se referir à “sociedade política 

que tenha condições de assegurar o máximo de eficácia para a ordenação (...) de maneira 

permanente”. Nessa situação jurídica, a “soberania” é, no plano internacional, uma 

“afirmação de independência”, e, no plano interno, “uma afirmação de poder superior a todos 

os demais”.
59

 Fala-se, nesse caso, em “Estado-Poder” (ou “Poder Público”), exteriorizado 

pelo poder de império (jus imperium ou puissance publique 
60

) exercido pelos Poderes 

constituídos. Eis o Leviatã.
61

 

 

                                                 
62. Para aprofundado estudo sobre a evolução das definições léxicas (descritivas) e estipulativas 

(prescritivas) do “Direito”, ver: LOPES, José Reinaldo de Lima. As palavras e a lei: direito, ordem e justiça 

na história do pensamento jurídico moderno. São Paulo: Ed. 24/FGV, 2004, p. 67-133. 
57

 
 

Expondo o pensamento dos principais autores da (i) teoria monista ou doutrina da estatalidade do Direito 

(Hobbes, Rousseau, Kant, Regel, Jhering, Austin, Jellinek e Kelsen), pelo qual o Estado não pode deixar de 

respeitar o Direito por ele próprio criado, donde se extrai que “a soberania é a competência da competência” 

(Laband) e que é do próprio interesse do Estado cumprir o Direito (teoria da autolimitação); (ii) teoria 

pluralista (Gierke, Duguit e Jèze ― que chegam a negar a personalidade jurídica do Estado ―, Hauriou e 

Santi Romano), pelo qual existe Direto fora do Estado, que é limitado justamente porque não cria o Direito 

― os quais “refletem duas tendências que se poderiam chamar as constantes da evolução jurídica, porque ora 

se salienta o elemento liberdade e o pluralismo se acentua; ora predomina a ideia de autoridade e o monismo 

se exacerba”; (iii) teoria da graduação da positividade jurídica (Del Vechio), que admite “tantos 

ordenamentos jurídicos quantos são os centros de determinação jurídica de um dado momento histórico”, e 

aderindo a esta última, cf. REALE JR., Miguel. Teoria do direito e do Estado, 5. ed. São Paulo: Saraiva, 

2000, p. 247, 253, 258, 275, 278, 304, 309. 
58

 
 

KELSEN, Hans. Teoria Geral do Estado e do Direito, 3. ed. Trad. Luiz Claudio Borges. São Paulo: 2000, p. 

285, para quem a “auto-obrigação do Estado” é um pseudoproblema do dualismo Estado/Direito.  
59

 
 

DALLARI, Elementos de teoria geral do Estado cit., p. 265 e 111, em que afirma que “não há, também, uma 

distinção muito nítida entre poder de império e soberania, havendo quem identifique o imperium com a 

soberania no âmbito interno, enquanto que outros entendem como poder de império o que se exerce sobre 

pessoas”. 
60

 
 

A expressão “puissance pulique” é da doutrina francesa, que a utilizou para distinguir os atos da 

Administração dotados dessa qualidade dos “atos de gestão”. A expressão portuguesa “Poder Público” não 

denota com precisão o sentido dado na língua francesa, que se aproxima da ideia de “poder de comando” 

(BANDEIRA DE MELLO, Curso de direito administrativo cit., 2010, p. 57) e seria melhor traduzido como 

“potestade pública” (CRETELLA JR., José. Prerrogativas e sujeições da Administração Pública. Revista de 

Direito Administrativo, v. 103, p. 16-32. Rio de Janeiro, jan./mar. 1971. 
61

 
 

“Leviatã: 1. monstro marinho do caos primitivo (...). 2. Derivação: por metáfora, por extensão de sentido. 

Rubrica: política. O Estado, como soberano absoluto e com poder sobre seus súditos que assim o autorizam 

através do pacto social [O termo foi retomado no s. XVII por Thomas Hobbes (1588-1679) que assim 

designa o Estado moderno, não para marcá-lo como arbitrário ou despótico, mas para defendê-lo como poder 

absoluto.] 3. Derivação: por extensão de sentido. Rubrica: política. O Estado totalitário provido de vasta 

burocracia”: HOUAISS, Antonio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, 
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Deve-se ter cuidado com o termo “Estado-Administração” (“Administração 

Pública”
62

 ou “Estado-aparato”
63

), pois, definido por exclusão às funções legislativa e 

jurisdicional, abarcará um amplo universo de atividades, predominantes, mas não exclusivas 

do Executivo.
64

 A Administração Pública poderá estar praticando tanto atos “típicos de 

Estado” (em regra, atos de império) como “típicos de sujeitos privados” (em regra, atos de 

gestão).
65

 Quando se fala em “Fazenda Pública”, como de costume na linguagem forense, 

está-se referindo apenas às pessoas jurídicas de direito público que constituem a 

administração direta e indireta (art. 41 do CC/2002). Já o “Estado-empresário”, entendido 

este como sua apresentação por meios societários (empresas públicas e sociedades de 

economia mista — art. 5º, II e III, do Decreto-Lei 200/1967), será sempre sujeito de direito 

privado, livre para usar “formas jurídico-privadas”. Mas nem por isso deixa de ser 

“Administração Pública”. 

Como se vê, não basta dizer que em uma relação jurídica está o “Estado” para, daí, 

concluir-se o papel que ele está desempenhando. A compreensão do fenômeno é mais 

complexa, já que a própria definição do “Estado” não é estável ao longo da história. O que 

importa fixar como premissa aqui é que o Estado é um ente que pode estar em diferentes 

situações jurídicas — que, de tão diversas, chega a receber nomes diferentes para algumas 

delas —, sem prejuízo de ser, ao mesmo tempo, sempre o mesmo Estado que cria e que 

observa o Direito. Se, por lógica, o Estado não pode se comportar de forma contraditória entre 

 

                                                 
p. 1750, verbete “Leviatã”. — Advirta-se: sem pretensão de guardar rigor científico em relação à famosa obra 

de Thomas Hobbes (Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil), empresta-se a 

expressão apenas para invocar as ideias que estigmatizaram tal figura, de acordo com o sentido dado pelo 

citado dicionário. 
62

 
 

Segundo classificação de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, trata-se, em sentido subjetivo, de “pessoas 

jurídicas, órgãos e agentes públicos incumbidos de exercer uma das funções em que se triparte a atividade 

estatal: a função administrativa”, e, em sentido objetivo, “[da] própria função administrativa que incumbe, 

predominantemente, ao Poder Executivo”, o que inclui, em sentido amplo, a função política, mas, em sentido 

estrito, se restringe à função administrativa (Direito administrativo cit., 2011, p. 50). 
63

 
 

Utilizando a expressão: cf. GRAU, Da arbitrabilidade de litígios..., cit., 2002, p. 401. 
64

 
 

Em crítica a esta definição por exclusão, confira-se reflexão de ODETE MEDAUAR (O direito administrativo 

em evolução cit., 2003, p. 124), para quem “uma das obscuridades ou ponto fraco da concepção clássica de 

separação de poderes diz respeito à ausência da Administração Pública, que vem escondida dentro do Poder 

Executivo”.  
65

 
 

Por exemplo, as atividades de polícia, de controle, de regulação, disciplinares, dentre outras. “Para o 

exercício destas atividades, o Estado não pode criar entidades de direito privado, não pode valer-se de 

modelos de gestão privada”: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Do regime jurídico da administração 

pública. In: _____ (coord.). Tratado de direito administrativo: teoria geral e princípios do direito 

administrativo, v. 1, p. 153-182. São Paulo: RT, 2014, p. 177. 
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suas várias situações jurídicas, resta, então, aprofundar-se na análise das características de 

cada uma dessas situações, a fim de tomá-las de forma coerente com o seu todo. 

2.2.2 “Direito privado administrativo” e “autonomia privada da Administração” 

A Administração Pública, como visto, pode assumir diferentes situações jurídicas, 

na forma de pessoa jurídica de direito público ou privado. Isso não quer dizer, porém, que lhe 

seja aplicável só o “regime público” ou só o “regime privado”. 

Segundo MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “não havendo norma expressa 

derrogando o direito privado, é este que se aplica”, em razão da função elementar que o 

direito civil ocupa. Nesta hipótese, seria o caso de falar em “Direito privado 

administrativo”, pois “o direito privado, quando utilizado pela Administração Pública, é 

sempre parcialmente derrogado por normas de direito público”.
66

  

Contudo, o fenômeno da “constitucionalização do direito civil”, somado ao da 

“contratualização administrativa”, revela que esses regimes não são tão divergentes assim. 

MARIA JOÃO ESTORNINHO aponta que não há por que fazer tal distinção, pois, superado o 

“complexo da exorbitância”, percebe-se que “o núcleo de princípios da contratualidade 

administrativa” é “compatível com o direito contratual comum”.
67

 No mesmo sentido, decidiu 

o Tribunal de Justiça do Distrito Federal (Caso “Serveng-Civilsan”, 1999):
68

 

Pelo art. 54, da Lei nº 8.666/93, os contratos administrativos regem-se pelas 

suas cláusulas e preceitos de direito público, aplicando-se-lhes 

supletivamente os princípios das teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado, o que vem reforçar a possibilidade de 

adoção do juízo arbitral para dirimir questões contratuais. 
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DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Introdução: do direito privado na administração pública. In: _____ (org.). 

Direito privado administrativo, p. 1-20. São Paulo: Atlas, 2013, p. 20. 
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Cf. ESTORNINHO, Requiem pelo contrato administrativo cit., 1990, p. 183-184 (negritou-se). Sobre o 

“complexo de exorbitância”, cf. tópico 2.1.1. ― No mesmo sentido, no Brasil: BORGES, Aline Gonzales. 

Considerações sobre o futuro das cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. Revista do Advogado, 

ano XXIX, n. 107, p. 16-24. São Paulo: AASP, dez. 2009. 
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TJ/DF, Conselho Especial, Mandado de Segurança 199.00.2.003066-9, Rel. Des. Nancy Andrighi, 

j. 18.5.1999, DJU 18.8.1999. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11303391/artigo-54-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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A “Empresa Pública”, embora ente privado, não deixa de se submeter 

integralmente às regras de direito público que lhe couber — como de resto acontece com 

qualquer sujeito de direito. Suas práticas de “governança corporativa”, para além dos 

princípios da administração privada, devem atender também a princípios da administração 

pública, pois mantêm responsividade (accountability) perante os órgãos de controle e a 

sociedade em geral.
69

 

Por sua vez, a “Fazenda Pública”, quando se vale de fórmulas do direito privado, 

não deixa de ter de atender às regras que lhe são próprias. Legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência continuam sendo plenamente aplicáveis quando 

convivem com regras de direito privado. “As feições constitucionais da Administração 

Pública aplicam-se indistintamente a todo exercício de função administrativa — esteja ou não 

presente qualquer nota de autoridade. (...) não é a autoridade o elemento que caracteriza o 

Direito Administrativo”.
70

 Do outro lado, tampouco deixa de observa a vinculatividade (pacta 

sunt servanda) e a relatividade (res inter alios acta) dos contratos e as regras gerais do 

“direito privado”. 

Para se valer destas fórmulas de direito privado (isto é, das fórmulas negociais), é 

indispensável que a Administração entre em acordo de vontades com o particular. Pela teoria 

do contrato administrativo, este acordo de vontades não existia, pois se negava a existência de 

“autonomia da vontade” da Administração, de modo que os “contratos administrativos” 

eram tidos como conceito diverso do de “contrato” para a Teoria Geral do Direito.
71

 Não é 

este o entendimento que prevalece hoje. De fato, “diferencia-se da autonomia privada a 

autonomia pública, que é a permissão, no âmbito dos actos administrativos e dos contratos 

administrativos, de efeitos não predeterminados por normas jurídicas e a titularidade e 
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Cf. PINTO JR., Mário Engler. Empresa estatal: função econômica e dilemas societários. São Paulo: Atlas, 

2010, p. 60-76. — Defendendo “abolir a caracterização de pública ou privada das entidades de natureza 

administrativa (...), evitando-se o uso de estranhos expedientes jurídicos para explicar atuações em que o 

público e o privado se mesclam”: MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução cit., 2003, 

p. 119. 
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GUIMARÃES, Bernardo Strobel. Ato administrativo e ato da administração: existe ainda algum sentido 

nesta distinção? In: MEDAUAR, Odete; SCHIRATO, Vitor Rhein. Os caminhos do ato administrativo, 

p. 71-87. São Paulo: RT, 2011, p. 81. 
71

 
 

Cf. MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Do contrato administrativo à administração contratual. Revista 

do Advogado, São Paulo: AASP, dez. 2009, p. 75. — Ainda no sentido de que “contrato administrativo” é 

conceito diverso do de “contrato” para a Teoria Geral do Direito: BANDEIRA DE MELLO, Curso de direito 

administrativo cit., 2010, p. 616.  
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exercício do correspondente poder”.
72

 Isto não quer, dizer, porém, que não haja integração de 

vontades nos negócios da Administração.
73 

Quando se diz que “na Administração Pública não há liberdade nem vontade”,
74

 

quer-se dizer que a Administração é animada exclusivamente pelo “interesse de toda a 

coletividade, portanto desconectado de razões pessoais”.
75

 Esta fórmula está direcionada para 

o agente público, que não pode confundir sua vontade com a “vontade institucional”,
76

 a 

qual, obviamente, deve estar a salvo de “quaisquer tendências de exacerbação personalista dos 

governantes”
77

 — o que caracterizaria desvio de finalidade.
 

Não é diferente do que ocorre nas pessoas jurídicas de direito privado. Nestas, 

também existe uma “vontade institucional”, a ser praticada por seus representantes no 

interesse dos representados, sob pena de caracterização de desvio de finalidade (atos ultra 

vires). Por isso, FRANCISCO CAVALCANTI PONTES DE MIRANDA rejeita a nomenclatura 
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CORREIA, José Manuel Sérvulo. Legalidade e autonomia contratual nos contratos administrativos. 

Coimbra: Almedina, 1987, p. 778. ― Na Itália, para justificar esta possibilidade, fala-se em capacidade 

jurídica de direito privado das pessoas de direito público, decorrência da previsão de sua personalidade 

jurídica no bojo do Código Civil (art. 11): NAPOLITANO, Giulio. L’ativià Amministrativa e Il Diritto 

Privato. Giornale de Diritto Amministrativo, n. 5, p. 481-487.  Milão: Wolters Kluwer Itália, 2005, p. 482.  
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Cf. MENEZES DE ALMEIDA, Fernando Dias. Contrato Administrativo. São Paulo: Quartier Latin, 2012, 

p. 238-240, em que o autor classifica estas hipóteses em módulos convencionais instrumentais, como os 

contratos; módulos convencionais de cooperação, como os consórcios; módulos convencionais de concessão, 

pelos quais a Administração transfere atividades a princípio exclusivas da Administração Pública; módulos 

convencionais substitutivos de decisão unilateral da Administração, em que se prefere o consenso, embora 

fosse possível a atuação unilateral. 
74

 
 

Cf. MEIRELLES, Hely Lopes et al. Direito administrativo brasileiro, 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 

91, em que afirma: “na Administração Pública não há liberdade nem vontade. Enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei 

autoriza. A lei para o particular significa ‘pode fazer assim’; para o administrador público significa ‘deve 

fazer assim’”. 
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MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. São Paulo: RT, 2009, p. 148. 
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A teoria da instituição foi consagrada pelo francês MAURICE HAURIOU, para quem, ao contrário do que 

afirmava Rousseau, “as instituições são fundadas graças a um poder, mas este deixa lugar a uma forma de 

consentimento” (p. 31), e que se propôs a investigar o problema “de saber onde se encontra, na sociedade, o 

poder criado” (p. 36), concluindo, após rever criticamente os extremos das teorias objetivistas e subjetivistas, 

que “as instituições são uma ideia de obra ou empresa que duram juridicamente em um meio social” (p. 38), 

cujos interessados se manifestam junto aos órgãos de poder organizados para realizar aquela ideia e são 

“regramentos por procedimentos” (p. 40; traduções livres), cf. HAURIOU, Maurice. La teoría de la 

institución y de la fundación (ensayo de vitalismo social). Trad. Arturo Enrique Sampay. Buenos Aires: 

Abeledo-Perrot, 1968 [original de 1925].  
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BANDEIRA DE MELLO, Curso de direito administrativo cit., 2010, p. 100.  
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“autonomia privada”, “porque, com isso, se elidiria, desde a base, qualquer autorregramento 

da vontade, em direito público ― o que seria falsíssimo”.
78

  

O Direito institui processos para que essa vontade seja exercida de forma 

republicana e convergente com a vontade democrática. Esta combinação é alcançada por uma 

“racionalidade procedimental de tipo ético”,
79

, pois o princípio republicano não repousa só na 

titularidade da coisa pública pelo povo, mas também na racionalidade do exercício dos 

Poderes do Estado.
80

  

A doutrina administrativista descreve esse fenômeno como poder discricionário,
81

 

que não é exercício de arbitrariedade, mas precisamente de avaliação racional sobre o meio 

tecnicamente mais adequado para a prática do ato, dentre as formas legais disponíveis.
82

 

Tratando-se de poder, seu exercício se dá pelo processo (administrativo) condicionado por 
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PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Tratado de Direito Privado, tomo III, 2. ed. Atualizador: 

Vilson R. Alves. Campinas: Bookseller, 2001, p. 83. ― Há autores que distinguem “autonomia da vontade” 

como expressão filosoficamente jusnaturalista e semanticamente mais subjetiva e psicológica (corresponderia 

à liberdade natural que o humano tem de se autodeterminar), e “autonomia privada” como expressão 

juspositivista com sentido mais objetivo e normativo (corresponderia à liberdade conferida pelo Estado, 

enquanto ordenamento jurídico, em poder se autorregular), cf. AMARAL NETO, Francisco dos Santos. 

Autonomia privada como princípio fundamental da ordem jurídica: perspectivas estrutural e funcional. In: 

Revista de Informação Legislativa, v. 26, n. 102. Brasília: Senado Federal, arb./jun. 1989, p. 213. 
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HABERMAS, Jürgen. ¿Como es posible la legitimidad por vía de legalidad?. Trad. Manuel Jiménez 

Redondo. Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, n. 5, p. 21-45. San Vicente del Raspeig (Espanha): 

Universidad de Alicante, 1998, p. 42, em que afirma que o Direito Positivo tem um signo convencional 

(“rasgos convencionales”) pois cambiável pela vontade democrática: “autônomo é um sistema jurídico 

apenas na medida em que os procedimentos institucionalizados para a legislação e administração garantam 

uma formação imparcial de vontade e de juízo e por esta via permitem que penetre, tanto na lei como na 

política, uma racionalidade procedimental ética” (p. 45). —  O mesmo autor aponta que os procedimentos de 

formação da vontade democrática (influenciados por formas subjetivas de comunicação) funcionam como 

comportas para a atuação da administração “racionalizada”, o que significa mais que apenas “legitimada”, 

embora menos que politicamente “constitucionalizada”: HABERMAS, Jürgen. Three normative models of 

democracy. Constellations, v. 1, n. 1, p. 1-10. Oxford: Blackwell, 1994, p. 9 (trad. livre). 
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A “razoabilidade” é tomada como parâmetro para que o Poder Judiciário (não eleito) possa intervir nas 

decisões dos Poderes Legislativo e Executivo (eleitos). É conceito central na noção de devido processo legal 

substantivo. Na jurisprudência inglesa (caso Wednesbury), fala-se em “princípio da irrazoabilidade”, pelo 

qual, “se uma decisão (...) é de tal forma irrazoável, que nenhuma autoridade razoável a tomaria, então pode a 

corte intervir” (fórmula conhecida como “teste Wednesbury”), cf. SILVA, Virgílio Afonso da. O 

proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, n. 798, p. 23-50. São Paulo: RT, 2002, p. 29. 
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Apontando que, essencialmente, o exercício de “poderes de escolha” da “autonomia privada” não difere do 

“poder administrativo discricionário”: SILVA, Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira. Em busca do acto 

administrativo perdido. Coimbra: Almedina, 2003, p. 567. 
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DI PIETRO, Direito administrativo cit., 2012, p. 221-222; MEIRELLES, Direito administrativo brasileiro 

cit., 2014, p. 184-188; BANDEIRA DE MELLO, Curso de direito administrativo cit., 2010, p. 430-437. 
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determinados valores,
83

 atendendo, assim, ao fato descrito por SUSAN ROSE-ACKERMAN de 

que “democracias modernas precisam atingir um equilíbrio entre controle popular e 

expertise, ao mesmo tempo que elas contêm a influência de grupos organizados com 

interesses específicos”.
84

  

Se, de um lado, espera-se do administrador privado que empregue sua perícia nas 

técnicas mais adequadas para atender aos interesses dos titulares da sua sociedade, associação, 

sindicato etc., sempre lhes prestando conta (accountability — cf. capítulo 7), de outro lado, 

do administrador público (eleito ou concursado) também se espera igual profissionalismo, 

com igual accountability, perante os titulares da pessoa jurídica de direito público que 

representa, que é o povo.
85

  

Prova disso são os concursos públicos para os cargos de juiz, advogado público, 

administrador de empresas estatais, entre outros: a seleção não é por eleição, mas por teste de 

habilidades técnicas, as quais se espera sejam empregadas por estes profissionais com perícia 

e independência — portanto, com uma autonomia técnica, conceito dentro do qual se inclui a 

“tecnologia jurídica”.
86

 

A opção pela arbitragem e a opção pelo regimento processual mais adequado às 

características particulares do caso concreto são decisões passíveis de análise técnica sobre 

 

                                                 
83

 
 

Cf. SALLES, Carlos Alberto. Processo: procedimento dotado de normatividade: uma proposta de unificação 

conceitual. In: ZUFELATO, Camilo; YARSHELL, Flávio Luiz (org.). 40 anos da teoria geral do processo 

no Brasil: passado, presente e futuro, p. 200-217. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 214. — Afirmando que “as 
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parte desse sistema”: SUNDFELD, Carlos Ari. A administração pública na era do direito global. In: _____; 

VIEIRA, Oscar Vilhena (coord.). Direito global, p. 157-168. São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 167. 
84

 
 

ROSE-ACKERMAN, Susan. American Administrative Law under siege: is Germany a model? Harvard Law 

Review, v. 107, p. 1.279-1.302. Cambridge, 1994, p. 1.280 (negritou-se). 
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Cf. SILVA, Vasco Manuel Pereira. Em busca do acto administrativo perdido cit., 2003, p. 558, apontando 

paralelismo entre direito da empresa e direito do Estado. — Profissionalismo não é elitismo. Ao contrário, o 

que se afirma aqui é o exercício da perícia de cada profissional de forma aberta ao diálogo com os cidadãos e 

sob fiscalização destes (accountability). — Rechaçando a contraditória concepção de um “elitismo 

democrático”, cf. SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo, 36. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2013, p. 128-130. 
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 Qualificando a dogmática jurídica como uma “tecnologia do Direito”, e afirmando que “o saber dogmático 

contemporâneo, como tecnologia em princípio semelhante às tecnologias industriais, é um saber em que a 

influência da visão econômica (capitalista) das coisas é bastante visível. A ideia do cálculo em termo de 

relação custo/benefício está presente no saber jurídico-dogmático da atualidade. Os conflitos têm de ser 

resolvidos juridicamente com o menor índice possível de perturbação social: eis uma espécie de premissa 

oculta na maioria dos raciocínios dos doutrinadores”, cf.: FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao 

estudo do direito: técnica, decisão, dominação, 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 85-86. 
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sua adequação. Assim, conclui-se, com DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO e MARCOS 

JURUEMA VILELLA SOUTO, que há “impossibilidade de interdição do juízo arbitral nessas 

causas, pois isso importaria numa restrição à autonomia contratual do Estado”.
87

 

2.2.3 Arbitragem e indisponibilidade do interesse público: (des)confusões com os 

resquícios da “doutrina do fisco” 

Costuma-se argumentar (rectius, confundir) que é impossível falar em exercício de 

“autonomia privada estatal”, pois o interesse público é indisponível. Haveria, quando muito, 

disponibilidade apenas no interesse público “secundário”. 

A confusão começa em razão de um resquício da doutrina do fisco. Segundo OTTO 

MAYER, essa teoria imprimiu a perspectiva que separou, de um lado, a pessoa do imperador e 

seus bens privados, não submetidos ao Direito (teoria da irresponsabilidade do monarca), e, 

de outro, a pessoa jurídica (“Fisco” ou “Fazenda Pública”), cujos bens eram destinados ao 

cumprimento dos fins do Estado (utilitates), e que, embora dotada de poderes de autoridade 

(e.g., jura fisci ou “direitos fiscais”), podia, sim, ser questionada nos Tribunais e 

responsabilizada de acordo com o direito comum (jus civile), analogamente aos particulares.
 

Quando se passou a entender que o Direito também se aplicava ao soberano, chegou-se a 

afirmar uma dupla personalidade jurídica do Estado: a do soberano e a do Fisco.
88

 Contudo, 

essa concepção foi superada pelo “Estado de Direito” e pelo “Direito Administrativo”, que 

concebem uma personalidade una, da qual o monarca é órgão.
89
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NETO, Diogo de Figueiredo; SOUTO, Marcos Juruema Villela. Arbitragem em contratos firmados por 

empresas estatais. Revista de Direito Administrativo, v. 236, p. 215-261. Rio de Janeiro, abr./jun. 2004, p. 

237. 
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MAYER, Otto. Derecho administrativo alemán. Trad. Horácio Geredia e Ernesto Krotoschin. Buenos Aires: 

Depalma, 1949 [original de 1906], p. 59-66, afirmando que, nesse período, “não existem regulamentos que 

sejam obrigatórios para a autoridade frente ao súdito: não há direito público” (p. 56; tradução livre). ― No 

mesmo sentido, e lembrando que, nesse contexto, dizia-se que “o rei não pode errar” (the king can do no 

wrong; le roi ne peut mal faire), cf. DI PIETRO, Direito administrativo cit., 2012, p. 227. 
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GARRIDO FALLA, Fernando Sobre el derecho administrativo y sus ideas cardinales. Revista de 

Administración Pública, n. 7, p. 11-50. Centro de Estudios Constitucionales: Madrid, 1952, p. 25, para quem 

a teoria da dupla personalidade era uma “monstruosidade”. 
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Logo, não se faz mais essa distinção: hoje, a personalidade estatal é una e se 

submete integralmente ao Direito, o que faz do “Fisco” ou “Fazenda” desnecessários 

sinônimos de “Estado”, que induzem equívocos que precisam ser esclarecidos.
90

 

O primeiro equívoco é supor que o “Fisco” tenha apenas direitos “disponíveis”. 

Como visto, a “teoria do fisco” foi concebida para distinguir situações de império e de gestão, 

permitindo, assim, que o “Fisco” contratasse e praticasse atos típicos de sujeitos privados, já 

que o “Estado” não podia fazê-lo. Falava-se que “o Estado manda e o Fisco paga”.
91

 Já hoje, 

as “autoridades fazendárias”, chamadas de “Fisco”, não só fazem a despesa pública 

(“gestão”), como também a arrecadação (“império”). 

O segundo equívoco é supor que a “Fazenda” represente apenas os “interesses 

secundários”. Inúmeros são os exemplos em que, em nome desta, os advogados públicos 

peticionam sobre “interesses primários” (e.g., ao defender a desautorização de obra pelo 

órgão ambiental ou a constitucionalidade de lei — art. 103, § 3º, da CF).
92

 Essa classificação 

se destina a fazer uma ponderação entre os interesses públicos, e não uma (impossível) 

separação definitiva destes, conforme expostono tópico 3.2.3.2.
93

  

O terceiro equívoco, finalmente, é o de se somar os dois anteriores. Tomando este 

por premissa maior e aquele por premissa menor, há quem afirme que, se os interesses 

secundários são do “Fisco” e os primários do “Estado”, logo, os interesses do “Fisco” são 

disponíveis e os do “Estado”, indisponíveis. 

 

                                                 
90

 
 

Cf. CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo, 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 5: 
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apresenta-se como sinônimo do Estado em juízo ou do ente público em juízo, ou, ainda, da pessoa jurídica de 

direito público em juízo”.  
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p. 36-65. Brasília: out. 2005, p. 56. — Em sentido contrário, afirmando que cabe ao Ministério Público a 
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É em razão dessa equivocada associação que alguns afirmam a impossibilidade de 

o Estado participar de arbitragem, pois “a Administração, conceitualmente, não possui 

interesses disponíveis; o chamado interesse público secundário só é juridicamente 

reconhecido quando coincidente com o primário[,] [p]or isso, (...) jamais pode dispor do 

interesse público secundário”.
94

 Embora seja correto afirmar que os interesses públicos são 

indisponíveis, é incorreto extrair daí a indisponibilidade do patrimônio público. 

Conforme alerta FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES NETO, “há que se distinguir a 

indisponibilidade da função para o exercício da qual o bem serve como suporte da 

disponibilidade condicionada do próprio bem”.
95

 O ponto de relevância hermenêutica,
96

 

portanto, está nas condições legais de disponibilização dos bens públicos, e não na 

disponibilização do “interesse público”. 

Também é importante distinguir a (in)disponibilidade do bem e a 

(in)disponibilidade do seu regime legal. Segundo classificação de CARLOS ALBERTO DE 

SALLES,
97

 pode-se vislumbrar duas modalidades de indisponibilidade: (i) a (in)disponibilidade 

material, que corresponde àquela que recai sobre certos bens jurídicos e cuja regra é a 

disponibilidade, excepcionalmente uma disponibilidade condicionada (e.g., imóvel de 

incapaz; dinheiro público) e, de modo ainda mais excepcional, uma verdadeira 

indisponibilidade absoluta (e.g., direitos de personalidade); (ii) a (in)disponibilidade 

normativa, que visa proteger a própria efetividade de uma norma jurídica, que pode ser 

cogente (e.g., a indisponibilidade de foro do art. 55, § 2º, da Lei 8.666/1993) ou dispositiva 

(e.g., competência relativa). Tendo isso dito, aquele autor conclui que, quando se fala em 

“indisponibilidade do interesse público”, na verdade, “não se trata, propriamente, de uma 

questão de indisponibilidade, mas de compulsoriedade e inafastabilidade do vínculo de 
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 MARTINS, Arbitragem e administração pública cit., 2011, p. 205 (destaques originais). 
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 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens públicos: função social e exploração econômica: o regime 

jurídico das utilidades públicas. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 290. 
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Em outro contexto, utilizando a expressão “ponto de relevância hermenêutica” (“punto di rilevanza 

ermeneutica”) para se referir à necessidade de, ao se interpretar um negócio jurídico, considerar os seus 

aspectos (socialmente) objetivos e não os (psicologicamente) subjetivos: BETTI, Emilio. Teoria generale del 

negozio giuridico. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, p. 326-332. 
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SALLES, Arbitragem em contratos administrativos cit., 2011, p. 288-292. 



102 

 

 

interesse. O agente público quando, em desvio de finalidade (...) não está propriamente 

‘dispondo’ daquele, mas violando a norma pelo qual o interesse público deveria prevalecer”.
98

  

Nestes termos, prefere-se falar em “direitos”, “objetos” ou “coisas” disponíveis, e 

não em “interesses” disponíveis, conceito de indeterminação tal que sua utilidade prática fica 

comprometida. A disposição de objetos públicos é, aliás, a única forma de se realizar o 

interesse público (e.g., pagando médicos, construindo infraestrutura etc.), este sim, não há 

dúvida, indisponível, ou melhor, conforme ideia acima, de vinculação obrigatória em qualquer 

contexto: “vinculação e indisponibilidade do interesse público (...) expressam um objeto 

acontextual”.
99

 

Por tudo isso, logo se percebe o erro de associar a disponibilidade ou 

indisponibilidade das coisas públicas à classificação dos interesses públicos “primários” e 

“secundário” — de modo que é igualmente um erro utilizá-la como critério de arbitrabilidade 

(cf. tópico 3.2.3.2). 

Conclui-se, por isso, que não se deve encarar o Estado pelas antigas perspectivas 

do “soberano” e do “Fisco”, muito menos associá-las às situações jurídicas em que, hoje, em 

contexto muito diverso, encontra-se o Estado. Essa associação induz à equivocada conclusão 

de que o “soberano” continua imune ao Direito — senão imune à sua totalidade, ao menos 

imune ao “Direito comum” —, o que é rigorosamente incorreto (e desatualizado) no Estado 

de Direito contemporâneo. 

2.3 LEGALIDADE, “REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO” E ARBITRAGEM 

Depois de compreendido que há situações jurídicas em que o Estado figura 

“dispondo” de objetos (mas não de “interesses”) públicos, é possível vislumbrar que o Estado 

pode figurar também como parte de arbitragem. Para que essa afirmação seja definitiva, 

porém, é preciso verificar a compatibilidade do regime jurídico da arbitragem e do regime 

jurídico administrativo — cuja definição, que é premissa deste trabalho, foi dada no item iii.b 

da Introdução. 
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SALLES, Arbitragem em contratos administrativos, cit., 2011, p. 293. 
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SALLES, Arbitragem em contratos administrativos cit., 2011, p. 128. 
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Para tanto, da mesma forma que se delimitou um “devido processo legal mínimo”, 

cabe delimitar o “regime jurídico mínimo” aplicável às relações que envolvem a 

Administração, a fim de se extrair, daí, os denominadores mínimos comuns. 

O propósito da aferição desse “regime jurídico administrativo mínimo” não é o de 

se advogar em favor da (nem contra a) concepção de “Estado mínimo” — por qualquer visão, 

seria indefensável um “excesso de Estado”, mas não é esta a preocupação neste ponto. O 

objetivo, aqui, é o de aferir os limites jurídicos dentro dos quais pode se desenvolver a 

participação do Estado na arbitragem.
100

 

2.3.1 Arbitragem e legalidade: debate na doutrina e na jurisprudência e panorama 

legislativo brasileiro 

A questão da autorização legislativa era um dos principais pontos de dúvida a 

respeito da possibilidade de a Administração participar de arbitragem. 

Na doutrina, de um lado, houve quem entendeu que era necessária autorização 

específica na lei para a celebração de arbitragem.
101

 Do outro lado, houve quem entendeu que 

sequer era necessária previsão genérica para os entes públicos, bastando a autorização para as 

“pessoas capazes de contratar”, como já fazia a Lei 9.307/1996 (art. 1º).
102

  

No Tribunal de Contas da União, acolheu-se aquele primeiro entendimento. Ainda 

hoje, esse é “o entendimento predominante nesta Corte de Contas, que fundamenta sua crítica 

à previsão de arbitragem nos contratos administrativos na inexistência de expressa autorização 
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Em sentido aproximado, referindo-se às sujeições da Administração Pública como o “mínimo” do regime 

jurídico administrativo (“a potestade pública é o regime jurídico que se distingue, ao mesmo tempo, por 

prerrogativas e por sujeições, por máximos e mínimos, exorbitantes e derrogatórios do direito comum, 

reconhecidos e impostos a todos os que operam em nome e no exercício da soberania nacional [...]. Pelas 

sujeições ou minimizações, o administrador é obrigado a agir como órgão impessoal do poder público, 

impedindo que pretensões pessoais ou motivos de ordem privada interfiram na concretização dos direitos e 

deveres decorrentes da relação jurídico-administrativa”): CRETELLA JR., José. Prerrogativas e sujeições da 

Administração Pública. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 66, p. 176-199. 

São Paulo: 1971, p. 182.  
101

 Assim: BARROSO, Luís Roberto. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Cláusula 

arbitral inserida em contrato administrativo sem prévia autorização legal. Invalidade. Revista de Direito 

Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem, n. 19, p. 415-439. São Paulo, jan./mar. 2003, p. 433. 
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Assim: AMARAL, Paulo Osternack. Arbitragem e administração pública: aspectos processuais, medidas de 

urgência e instrumentos de controle. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p.  
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legal para tanto, sem a qual não pode o administrador público, por simples juízo de 

oportunidade e conveniência, adotar tão relevante inovação” (TCU, Caso “DNIT”, 2005).
103

 

Vê-se que esse posicionamento não decorre de uma aversão ideológica do TCU contra a 

arbitragem, mas de questão formal.
104

 

No Superior Tribunal de Justiça, porém, ao menos em relação às empresas estatais, 

que se submetem às regras das pessoas jurídicas de direito privado (art. 173, II), foi acolhido o 

segundo entendimento, conforme se extrai dos Casos “Copel” (2005), “AES Uruguaiana” 

(2005), “TMC” (2006) e “Compagás” (2011).
105

 

Em relação às pessoas jurídicas de direito público, porém, persistia a dúvida. O 

antigo Tribunal Federal de Recursos tinha precedente segundo o qual “sem autorização 

legislativa não pode a autarquia celebrar compromisso para resolução de pendências por meio 

de juízo arbitral” (Caso “SUDECO-CONVAP”, 1989).
106

 Isso representava insegurança para 

os administradores e, consequentemente, obstáculo para a implementação da arbitragem no 

setor público.
107

 

Essa insegurança era mitigada setorialmente, na medida em que o legislador previa 

de forma específica a possibilidade de inclusão de uso de arbitragem ou, ao menos, de uso de 

“meios privados”, “meios amigáveis” ou “meios consensuais de solução de conflitos” em 

determinados contratos regidos por lei específica.
108

  

Assim ocorria, por exemplo, de acordo com leis especiais, em contratos 

financiados por empréstimos obtidos no exterior por licitação internacional (art. 55, § 2º, da 
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BRASIL, Tribunal de Contas da União, Processo 005.123/2005-4, Acórdão 1271/2005, Rel. Min. Marcos 

Bemquerer, j. 24.08.2005. Disponível em: [www.tcu.gov.br]. Acesso em 21.11.2016. 
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MARTINS, André Chateaubriand. Arbitragem e administração pública. In: CAHALI, José Francisco; 

RODOVALHO, Thiago; FREIRE, Alexandre. Arbitragem: estudos sobre a Lei n. 13.129 de 26-5-2015, 

p. 67-84. São Paulo: RT, 2016, p. 69. 
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Ver apêndice, em que estão listados os julgados citados da jurisprudência brasileira. 
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Citado por: TACITO, Caio. Arbitragem nos litígios administrativos. Revista de Direito Administrativo: 

Edição especial em homenagem ao Professor Caio Tácito, n. 242, p. 139-143. Rio de Janeiro, out./dez. 2005, 

p. 140.  
107

 
 
No mesmo sentido: MARTINS, André Chateaubriand. Arbitragem e Administração Pública cit., 2016, p. 70.  

108
 
 
Compreendendo que a arbitragem está abrangida quando a lei autoriza simplesmente o uso de “meios 

privados”, “meios amigáveis” ou “meios consensuais de solução de conflitos”: TCU, Processo 006.098/93-2, 

Decisão 188/1995, Rel. Min. Paulo A. M. de Oliveira, j. 10.05.1995, DOU 22.05.1995. — Sobre o 

enquadramento da arbitragem como meio consensual, cf. tópico 2.1.3. 



 

 

 

105 

Lei 8.666/1993); em contratos de crédito externo no âmbito dos serviços de transportes 

ferroviários (art. 1º, § 8º, da Lei 8.693/1993); em contratos de concessão (art. 23, XV, e 

art. 23-A da Lei 8.987/1995, alterada pela Lei 11.196/1995); em contratos de concessão de 

exploração de petróleo (Lei 9.478/1997);
109

 em contratos de comercialização de energia 

elétrica por concessionárias estatais (Lei 10.845/2004); em parcerias público-privadas (art. 11, 

III, da Lei 11.079/2004); em contratos no âmbito portuário (Lei 12.815/2013), além de outros 

contratos submetidos à legislação própria dos Estados
110

 e Municípios.
111

 

Se é verdade que essas leis aumentavam a segurança nas hipóteses em que 

especificavam, também é verdade que aumentavam a insegurança nas hipóteses que não 

abarcavam — o que não é problema de menor importância, já que o âmbito de abrangência da 

autorização legal também está sujeito a interpretações, razão pela qual é correto dizer que esse 

tipo de lei representava “um passo para frente, e dois para trás”.
112

 

Na doutrina e na jurisprudência, passou praticamente despercebida a possibilidade 

que já existia, em tese, de firmar compromisso arbitral judicial (art. 9º, § 2º, da Lei 

9.307/1996) no âmbito dos juizados especiais federais e das Fazendas dos Estados e 

Municípios, na medida em que as respectivas leis (Lei 10.259/2001, art. 1º; Lei 12.153/1995, 

art. 27) determinam a aplicação subsidiária, “no que couber”, da Lei 9.099/1995 (art. 24), que 

autoriza a instituição de arbitragem pelas partes. O pouco uso desse instituto fez com que essa 

questão não tenha ganhado relevância prática.
113

 No plano teórico, no entanto, vê-se que essas 
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Nesta lei, há ainda previsão de “arbitramento” (art. 20), que não é considerado arbitragem para os fins deste 

trabalho, cf. Introdução, nota 8. 
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Citem-se as leis dos Estados de São Paulo (Lei 7.835/1882, art. 8º, XXI, e Lei 11.688/2004, art. 11, parágrafo 

único); Rio de Janeiro (Lei 2.831/1997, art. 27, XV); Minas Gerais (Lei 14.868/2003, art. 13); Santa Catarina 

(Lei 12.930/2004, art. 10, III); Goiás (Lei 14.910/2004, art. 15); Bahia (Lei 9.290/2004, art. 9º); Rio Grande 

do Sul (Lei 12.234/2005, art. 6º, III, d); Sergipe (Lei 5.507/2004, art. 11); Pernambuco (Lei 12.765/2005, 

art. 9º). 
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 Há, ainda, previsão de uso de “arbitramento” em outras leis, que não é considerado arbitragem para os fins 

deste trabalho, cf. Introdução, nota 8. 
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LEE, João Bosco; VALENÇA FILHO, Clávio. Brazil’s New Public-Private Partnership Law: One Step 

Forward, Two Steps Back. Journal of International Arbitration, v. 22, n. 5, p. 419-426. Haia: Kluwer, out. 

2005, p. 419. 
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A Lei 9.099/1995 ainda prevê a homologação do laudo arbitral pelo juízo estatal (art. 26) e, contrariando o 

princípio da confiança das partes no árbitro, prevê que este seja escolhido entre os “juízes leigos” (art. 24, § 

2º). No entanto, entende-se que tais dispositivos foram derrogados pela Lei 9.307/1996, de sorte que não se 

pode atribuir a isso o pouco uso da arbitragem nesta seara, mas, provavelmente, ao fato de que não é da 

cultura nacional o uso desse instituto em pequenas causas. 
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leis já continham uma expressa autorização genérica para que entes públicos se valessem de 

arbitragem nas pequenas causas. 

No Estado de Minas Gerais, preferiu-se deixar expressa a genérica previsão de que 

“o Estado e os órgãos e as entidades das administrações estaduais direta e indireta poderão 

optar pela adoção do juízo arbitral para a solução dos conflitos relativos a direito patrimonial 

disponível” (art. 2º da Lei Estadual 19.477/2011). 

O legislador federal (rectius, nacional) andou no mesmo sentido, alterando a Lei 

9.307/1996 (por meio da Lei 13.129/2015) para prever que: 

Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para 

dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

§ 1º A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da 

arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais 

disponíveis. 

§ 2º A autoridade ou o órgão competente da administração pública direta 

para a celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização 

de acordos ou transações.  

Não obstante, mesmo depois dessa previsão genérica, ainda assim o legislador 

positivou nova autorização específica para a Administração Pública participar de arbitragem, 

desta vez, no âmbito do Regime Diferenciado de Contratações da Lei 12.462/2011 (art. 44-A, 

introduzido pela Lei 13.190/2015). 

Assim, embora a reforma da Lei 9.307/1996 tenha superado a questão da 

autorização legal, ainda deixa resíduos de dúvidas — cujas respostas toca agora à doutrina — 

ao não definir o que sejam “direitos patrimoniais disponíveis da Administração” e ao induzir 

certas confusões em relação à arbitrabilidade subjetiva e à competência para firmar 

compromisso em nome da Administração (cf. tópico 4.2.1). 

2.3.2 (Des)necessidade de autorização legislativa: necessidade de separar objeto 

processual, objeto material, sujeito processual e agente declarador de vontade  

Não se pode confundir (i) o objeto material da controvérsia; (ii) o objeto do 

negócio processual arbitral; (iii) o sujeito titular de ambos os objetos anteriores; (iv) o agente 

público que representa o sujeito titular de ambos os objetos anteriores. 
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Em primeiro lugar, deve-se encarar o problema a partir do objeto material da 

relação jurídica controversa (ou, para os processualistas, o pedido mediato da ação). Na 

medida em que a lei prevê a arbitrabilidade dos “direitos patrimoniais disponíveis”, quaisquer 

direitos que aí se enquadrem, em razão de sua natureza, podem, a priori, ser submetidos à 

arbitragem, independentemente de quem seja o seu titular — e se esse titular, por outro 

motivo, não puder fazê-lo, isso é problema de outra ordem (e.g., arbitrabilidade subjetiva), e 

nada tem a ver com a natureza patrimonial disponível (portanto, arbitrável) do objeto em si 

(cf. tópico 3.2). 

Em segundo lugar, deve-se encarar o problema a partir do objeto jurídico do 

negócio processual arbitral, que diz respeito à exclusão da resolução da controvérsia ao juízo 

estatal e sua atribuição ao juízo arbitral.
114

 É disto que se tratava quando parte da doutrina 

advogava a necessidade de observar a obrigatoriedade da eleição da sede administrativa como 

foro, prevista na Lei 8.666/1993 (art. 55, § 2º).
115

 

Neste ponto, aqui se adota o entendimento de que era (e ainda é) desnecessário 

derrogar esta norma que impõe a inclusão de cláusula de eleição de foro nos contratos 

administrativos para que a Administração possa firmar compromisso, pois:  

(i)  tal regra dita que, se eleição de foro houver, deverá ser escolhido o 

foro da sede administrativa, mas não diz que a via judicial é o único meio de 

solução de controvérsias admitido; 

 (ii) tal regra não implica ação judicial necessária, tanto é que não suprime 

a possibilidade de alterações consensuais do respectivo contrato (art. 46, § 

1º; art. 65, II; art. 79, II, da Lei 8.666/1993), nem tampouco é exceção à 

possibilidade de celebração de compromisso arbitral judicial, por termo nos 

autos de demanda já ajuizada (art. 9º, § 1º, da Lei 9.307/1996); 

(iii) tal regra tem por objetivo evitar a submissão da Administração à 

jurisdição de Estado estrangeiro, o que, porém, é excepcionalmente admitido 

nas licitações internacionais (art. 32, § 6º, da Lei 8.666/1993),
116

 de modo 

que a arbitragem é até mais protetiva à soberania nacional do que a 

submissão à jurisdição estatal estrangeira admitida pela própria lei; 

(iv) tal regra não foi revogada pela Lei 13.129/2015, pois ainda se deve 

eleger o foro da sede administrativa para os casos não arbitráveis, para os 
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BARROSO, Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Cláusula arbitral inserida em 

contrato administrativo sem prévia autorização legal. Invalidade, cit. 2003, p. 433. 
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Cf. JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 13. ed. São 

Paulo: Dialética, 2009, p. 689-690. 



108 

 

 

casos arbitráveis que não tenham sido objeto de convenção arbitral, e, nos 

casos em que haja convenção arbitral, para solicitação de tutela de urgência 

antes da instalação de tribunal arbitral, para a execução específica da 

cláusula arbitral e para o cumprimento forçado das decisões arbitrais;
117

  

(v) tal regra não foi em nenhum sentido derrogada pela Lei 13.129/2015 e 

com ela coexistirá, o que permite afirmar que todas as convenções arbitrais 

pactuadas em contratos administrativos antes de sua entrada em vigor em 26 

de julho de 2015 são válidas — e assim deverão ser cumpridas, não por 

efeito retroativo da Lei 13.129/2015, mas por validade e eficácia ab ovo 

destas convenções. 

Assim, a cláusula obrigatória de eleição de foro não pode ser interpretada como 

uma vedação genérica à arbitragem nos contratos da Administração, conclusão esta a que (por 

apenas parte das premissas acima citadas) chegou o Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais (Caso “Consel”, 2013).
118

  

Quando o legislador quis vedar a arbitragem, o fez expressamente, seja em relação 

a determinados objetos (art. 852 do CC/2002),
119

 seja em relação a pessoas determinadas (art. 

502, § 3º, do revogado Decreto 8.332/1910).
120

  

Em terceiro lugar, deve-se encarar o problema a partir do sujeito processual. Aqui 

se adota o entendimento de que não é (e nunca foi) necessária autorização legislativa de cada 

Casa Parlamentar para que o respectivo ente federativo e seus entes de administração indireta 
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No mesmo sentido: SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. O cabimento da arbitragem nos 

contratos administrativos. Revista de Direito Administrativo, v. 248, p. 117-126. São Paulo: 2008, p. 123. — 

Afirmando que “em um mesmo contrato podem conviver em harmonia cláusula compromissória e cláusula 

de eleição de foro”: CAHALI, José Francisco. Curso de arbitragem, mediação, conciliação, Resolução CNJ 

125/2010, 5. ed. São Paulo: RT, 2015, p. 191. ― Discordando que a Lei 8.666/1993 seja suficiente para que 

a Administração se valha de arbitragem, mas, concordando que esse dispositivo subsiste mesmo quando 

autorizada a arbitragem para a Administração, pois a convenção arbitral não exclui totalmente a jurisdição 
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TJ/MG, 3ª Câmara Cível, Apelação 1.0024.06.994444-5/0001, Rel. Judimar Biber, j. 31.01.2013. Disponível 

em: [www.tjmg.jus.br]. Acesso em 08.12.2016.  
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CC/2002: “Art. 852. É vedado compromisso para solução de questões de estado, de direito pessoal de família 

e de outras que não tenham caráter estritamente patrimonial”. 
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Decreto 38.332/1910: “Art. 503. Não podem ser submettidas ao julgamento arbitral: § 1º As questões 
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possam ser parte de arbitragem. Já lhes bastava a “capacidade de contratar”, e sobre isto se 

aplicam as considerações feitas sobre a arbitrabilidade subjetiva (cf. tópico 3.1).
121

 

Por isso, é correta a afirmação de LAURO GAMA JR. de que “a existência de normas 

legislativas não específicas aliadas aos princípios constitucionais diretos da conduta 

administrativa revestem de juridicidade o recurso do Poder Público à arbitragem”, pois o art. 

1º da Lei 9.307/1996, “sem distinguir entre pessoas de direito público ou de direito privado, 

estendeu a autorização legislativa a todas as pessoas capazes de contratar”.
122

  

Ou seja: é desnecessária previsão legal específica para que a Administração possa 

ser parte de arbitragem.
123

  

O Poder Judiciário se manifestou neste sentido especialmente em relação às 

empresas estatais (Caso “Serveng-Civilsan”, 1999). Pouco se tem notícia sobre casos de 

pessoas jurídicas de direito público que tenham extrapolado as hipóteses tipificadas em lei 

para se valer de arbitragem. Há notícia de julgados tanto no sentido de se exigir previsão legal 

específica (Caso “Sudeco-Convap”, 1999) como no sentido contrário (Caso “Guggeinheim”, 

2003).
124

 

Questão diversa, porém, é quem poderia firmar essa convenção em nome da 

Administração. Em quarto lugar, portanto, deve-se encarar o problema sob o ponto de vista do 

agente público que manifestará a vontade da Administração. Nesse caso, sim, é necessária 
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Nesse sentido: CARMONA, Arbitragem e processo, cit., 2009, p. 45; CAHALI, Curso de arbitragem, cit., 
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arbitragem e as parcerias público-privadas cit., 2007, p. 596; BONÍCIO, Marcelo José Magalhães. 

Arbitragem e Estado: ensaio sobre o litígio adequado. Revista de Arbitragem e Mediação, v. 45, p. 155-174. 

São Paulo: RT, arb./jun. 2015, p. 159-160; LEMES, Selma Ferreira. Arbitragem na Administração Pública: 

fundamentos jurídicos e eficiência econômica. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 115; MOREIRA NETO; 

SOUTO, Arbitragem em contratos firmados por empresas estatais cit., 2004, p. 237; MAROLLA, A 

arbitragem e os contratos da Administração Pública cit., 2016, p. 78; SALLA, Ricardo Medina. Arbitragem 

e Direito Público. Revista Brasileira de Arbitragem, v. 22, p. 78-106. Porto Alegre, abr./jun. 2009, p. 104.. 
123

 
 
Em sentido contrário, afirmando que a existência de um permissivo legal, ainda que genérico, mas específico 

para a Administração, é “pressuposto de arbitrabilidade” no setor público: SALLES, Arbitragem em 

contratos administrativos cit., p. 237. 
124

 
 
Ver Apêndice, onde estão listados os casos citados. 
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previsão legal específica para que certo agente público possa fazer as vezes da Administração 

na pactuação da convenção arbitral.
125

 

Não há dúvida de que, assim como nem todo agente público pode contratar ou 

transacionar em nome da Administração, senão aqueles que têm competência para tanto, 

somente os que tiverem competência (expressa ou implícita — cf. tópico 4.2.1) para firmar 

compromisso é que poderão fazê-lo em nome do ente público — analogamente ao que ocorre 

com qualquer pessoa jurídica de direito privado, cujos atos em seu nome só podem ser 

praticados por quem tiver poderes de acordo com os seus estatutos. 

Note-se que, ao contrário do que pode parecer à primeira vista, dispensar a 

autorização legal específica para a Administração, mas exigi-la para o agente público, é 

entendimento até mais restritivo do que aquele que exige autorização legal específica para a 

Administração, mas não faz referência alguma ao agente público. 

Essa distinção não tem importância apenas teórica, mas também prática. 

Por ora, para ficar apenas nas consequências práticas relacionadas ao princípio da 

legalidade em sentido estrito, cite-se, no âmbito da arbitrabilidade objetiva, o fato de que, 

constatada a arbitrabilidade do objeto material da convenção arbitral (cf. tópico 3.2), nem a 

Administração Pública nem o particular poderão se furtar à arbitragem sob alegação da 

ilicitude abstrata do objeto jurídico da convenção arbitral, cabendo apenas demonstrar 

eventuais vícios de validade da convenção no caso concreto (cf. tópico 4.2). 

Por sua vez, no âmbito da arbitrabilidade subjetiva, tampouco poderiam alegar a 

abstrata “inarbitrabilidade subjetiva” da Administração, o que só seria admissível caso o 

ordenamento viesse a criar reserva de jurisdição ratione personae sobre ente administrativo, o 

que, por enquanto, inexiste no Brasil (cf. tópico 3.1.3). 

Por outro lado, provado que o contratante sabia da falta de competência do agente 

público subscritor da convenção arbitral para firmá-la em nome da Administração, não poderá 

se valer da sua própria torpeza para reivindicar a validade da cláusula. Trata-se de questão que 

 

                                                 
125

 
 
No mesmo sentido: SALLA, Ricardo Medina. Arbitragem e Administração Pública — Brasil, Argentina, 

Paraguai e Uruguai. Dissertação (Mestrado em Direito) orientada por Umberto Celli Jr. Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo, 2013, p. 45. 
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não se coloca junto com a arbitrabilidade subjetiva, mas, sim, como matéria de validade do 

negócio jurídico que dá ensejo à convenção arbitral (cf. tópico 4.2.1).
126

 

Portanto, os diferentes vícios que podem ser encontrados em cada um desses 

elementos implicarão diferentes consequências, de modo que não se pode confundi-los, o que 

pode levar a equivocadas conclusões sobre a forma (ou até mesmo a admissibilidade) da 

relação arbitral que envolve a Administração Pública. 

2.3.3 O “Caso Lage”: comprovação da desnecessidade de previsão legal, exceto a de 

competência 

O Caso “Lage” (1973), precedente pioneiro nessa matéria, comprova a tese da 

desnecessidade de previsão legal, cuja única exceção é a previsão de regras de competência. 

Tratava-se de um caso em que um ato normativo específico (o Decreto-Lei 

9.521/1946) dava autorização expressa a um sujeito específico (a União) para que um negócio 

específico (o compromisso arbitral) fosse celebrado em relação a um objeto material 

específico (a indenização em pecúnia) de uma relação jurídica específica (a de 

responsabilidade extracontratual da União em face do espólio de Henrique Lage).
127

 

No entanto, a priori, nenhuma dessas previsões era necessária, pois a legislação 

então vigente já previa o juízo arbitral e não excepcionava nenhum desses elementos — 
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Em sentido próximo, afirmando que não se pode confundir a capacidade de contratar com poderes de 

mandato ou poderes de agente público: LEMES, Arbitragem na Administração Pública cit., 2007, p. 74. 
127

 
 
STF, Agravo de Instrumento 52.181, Espólio de Henrique Lage e outros vs. União Federal, Rel. Min. Bilac 

Pinto, j. 14.11.1973, DJ 15.02.1974, p. 720 (Caso “Lage”). — O caso tratava da possibilidade de a União, 

Pelo Decreto-Lei 4.648/1942, incorporar ao seu patrimônio os bens e direitos da Organização Lage e do 

espólio de Henrique Lage, por interesse da defesa nacional, em estado de guerra. Diante da dificuldade para 

fixação da indenização pela expropriação pela União, surgiu a proposta de solução por arbitragem, aceita 

pelo Ministro da Fazenda, e determinada pelo Presidente da República por meio de decreto-lei (que tinha 

força de lei ordinária). Posteriormente, porém, sob novo governo, o novo Procurador-Geral da Fazenda 

Nacional suscitou a inconstitucionalidade do juízo arbitral e levou o Legislativo a rejeitar a abertura do 

crédito orçamentário. Os interessados ingressaram no Judiciário, e foram vencedores na primeira instância, 

em segunda instância (Tribunal Federal de Recursos) e, finalmente, no Supremo Tribunal Federal, que, além 

de confirmar a constitucionalidade do uso do juízo arbitral pela Fazenda Pública, confirmou também a 

constitucionalidade da cláusula de irrecorribilidade da sentença arbitral. O caso foi julgado sob a vigência da 

Constituição de 1967 e da Emenda Constitucional 1, de 1969, mas o entendimento continua válido para a 

Constituição de 1988, e vem sendo citado pela doutrina e pela jurisprudência atual, e.g., no Caso “AES 

Uruguaiana” (cf. Apêndice). 
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Código Civil de 1906 (art. 1.037, que previa a arbitrabilidade subjetiva das pessoas capazes de 

contratar) e Código de Processo Civil de 1973 (art. 1.031). 

O decreto-lei (que tinha valor de lei em sentido estrito) era indispensável, portanto, 

não em razão dos elementos anteriormente citados, mas sim da inexistência de norma 

prevendo competência para que algum agente público firmasse o compromisso. O Código 

Civil de 1906 (art. 1.295, § 2º) previa que o poder de transigir não importava o poder de 

firmar compromisso, logo, não bastavam os atos normativos que atribuíam aos agentes 

públicos poderes de transacionar — regra esta, aliás, que foi repetida no Código Civil de 2002 

(art. 661, § 1º) e que foi derrogada exclusivamente em relação aos entes da administração 

pública direta pela Lei 13.129/2005, que alterou a Lei 9.307/1996 para prever que “a 

autoridade ou o órgão competente da administração pública direta para a celebração de 

convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações” (art. 1º, § 1º). 

Assim, à falta de norma atribuindo competência a algum agente público para tanto, 

coube ao próprio “legislador” fazê-lo de forma inaugural. Nesse sentido, esta lei específica 

atribuiu ao Ministro da Fazenda a competência para, em nome do Estado, indicar um árbitro 

(art. 14). 

Bastou a competência para nomear um árbitro, não precisando atribuir-lhe 

competência para firmar o compromisso, pois isso o próprio decreto já o fazia — e, dada sua 

força de lei, pode-se até mesmo questionar se a outra parte (o espólio de Henrique Lage) 

poderia se recusar o compromisso. 

Os demais aspectos do decreto não influem na afirmação da tese aqui defendida. O 

decreto regulamentou também o procedimento e restringiu a indicação do árbitro 

desempatador a um dos ministros aposentados ou não do Supremo Tribunal Federal (art. 14), 

o que leva a considerações de outras ordens. A questão da legalidade da instituição da 

arbitragem envolvendo o Estado, porém, já estava resolvida. 

*** 
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CAPÍTULO 3  

PREMISSAS DE DIREITO ARBITRAL E  PERSPECTIVAS  

DE DIREITO COMPARADO 

BRUNO OPPETIT afirmou que, no âmbito da arbitragem comercial internacional, 

“por osmose”, as ideias, as práticas e até as legislações de diversos países convergiram para o 

reconhecimento da arbitragem como modo principal de solução de controvérsias comerciais, 

com princípios, organizações e funcionamentos próximos, cuja eficácia não se consegue sem 

“generosidade intelectual”.
1
 

Não foi diferente no tocante à arbitragem envolvendo a Administração.  

A arbitragem entre Estados tem tradição mais longa, ante a ausência de outro foro 

para tanto, assim como a arbitragem entre particulares, vista como um âmbito de 

“autogoverno da comunidade de mercadores”.
2
  

A arbitragem entre Estados e particulares, no entanto, é fenômeno mais recente. No 

plano internacional, não sem alguma resistência, os Estados passaram a aceitar arbitragem 

com particulares estrangeiros como alternativa à solução de conflitos pela via diplomática.
3
 

No plano interno, porém, “por um longo tempo, falar em arbitragem no direito administrativo 

foi considerado um oximoro”,
4
 já que, na arbitragem, vigoram “palavras de ordem como: 

autonomia, independência, liberalismo, eficácia e efetividade da arbitragem”,
5
 que remetem 

 

                                                 
1
 OPPETIT, Bruno. Théorie de l’arbitrage. Paris: Presses Universitaires de France, 1998, p. 133-136. — 

Denunciando uma “americanização” da arbitragem, impondo práticas do adversarial system a partes e 

advogados acostumadas com o inquisitorial system e influenciando de forma hegemônica a criação da soft 

Law, cf. CARMONA, Carlos Alberto. Em torno do árbitro. Revista de Arbitragem e Mediação, v. 28, p. 47-

63. São Paulo: RT, jan./mar. 2011, p. 53-54. 
2
 
 

Cf. JONES, Willian C. Three Centuries of Commercial Arbitration in New York: A Brief Survey. 

Washington University Law Review, v. 1956, n. 2, p. 193-221. Saint Louis, 1956, p. 218-219. 
3
 
 

MAGALHÃES, José Carlos de. Do Estado na arbitragem privada. São Paulo: Max Limonad, 1988, p. 172; 

MAGALHÃES, José Carlos de. O árbitro e a arbitragem. Revista de Arbitragem e Mediação, v. 29, p. 25-54. 

São Paulo: RT, abr./jun. 2011, p. 25-30. 
4
 SANDULLI, Aldo. L’arbitrato nel códice del processo amministrativo. Giornale di diritto amministrativo, 

n. 2, p. 205-211. Milão: Kluwer Itália, 2013, n. 2, p. 205 (tradução livre). 
5
 BONATO, Giovanni. Panorama da arbitragem na França e na Itália: perspectivas de direito comparado com 

o sistema brasileiro. Revista Brasileira de Arbitragem, n. 43, p. 59-92. Porto Alegre, jul./set. 2014, p. 67. 
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aos regimes jurídicos de direito privado, que, para a doutrina tradicional, contrapunham-se ao 

regime jurídico administrativo (cf. Introdução, iii.b). 

A incompatibilidade de regimes, porém, é apenas aparente. Como se verá adiante, 

esse tema trata mais de um juízo de adequação legislativa do que de incompatibilidades 

ontológicas entre arbitragem e Administração Pública.  

A sensação de estrangeirismo citada acima por BRUNO OPPETIT pode ser mais 

acentuada no caso da arbitragem com a Administração Pública, pois em países como França e 

Itália não é comum o tratamento da Administração de forma igual aos sujeitos privados, como 

ocorre com mais frequência em países como EUA, Inglaterra e Alemanha.
6
 O Brasil 

compartilha do estranhamento daqueles em relação a estes. 

Ao se comparar o direito brasileiro com estes sistemas, deve-se ter algum cuidado.
 

De um lado, sabe-se que o direito administrativo brasileiro tem inspiração na tradição 

francesa, além de ter trazido da Itália inspirações como a divisão em “interesse público 

primário” e “secundário”, mas não adota a jurisdição dual como fazem estes países. Por outro 

lado, o direito constitucional brasileiro tem inspiração na Constituição dos EUA — e na sua 

unidade de jurisdição —, e não se pode negar a influência que este e outros países do 

common law têm no direito administrativo brasileiro, inspirando seus princípios, como o da 

eficiência, e sua organização, com agências reguladoras, por exemplo. Ao expor esse 

panorama, FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES NETO conclui que “nosso direito administrativo 

é fruto desta mescla de aproveitamento dos diversos institutos e soluções dados pelos países 

ocidentais aos problemas que nos são comuns”.
7
 

 

                                                 
6
 
 

Nesta comparação, não é adequado simplesmente se referir à separação entre common law e civil law porque 

este último inclui o direito alemão, que, assim como o direito inglês e o direito norte-americano, não costuma 

fazer distinção das relações privadas e das relações negociais com entes públicos. No caso da Inglaterra e dos 

EUA, tratá-los de forma igual é visto como decorrência lógica do princípio de que o Estado também deve se 

submeter à lei (ao rule of law). Na Alemanha, por sua vez, nota-se uma tradição em que a diferenciação do 

regime administrativo é exceção, e não regra, em relação ao direito comum. Cf. ARAÚJO, Edmir Neto. O 

direito administrativo e sua história. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, n. 95. 

São Paulo: USP, 2010, p. 155 e 157. 
7
 
 

MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. O direito administrativo no sistema de base romanística e 

de common law. Revista de Direito Administrativo, v. 268, p. 55-81. Rio de Janeiro, jan./abr. 2015, p. 78 

(citação) e 75-77 (comparações). 
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O próprio critério de arbitrabilidade — ou seja, da “condição essencial para que 

um determinado conflito seja submetido à arbitragem”, sendo “objetiva ou subjetiva conforme 

se refira aos sujeitos ou ao objeto do conflito”
8
 — varia de acordo com o país. Apesar da 

convergência de práticas e legislações nesta matéria, verifica-se que fatores culturais podem 

ser importantes quando se trata de “matérias patrimoniais sensíveis” (e.g., sobre falências, 

sociedades, propriedade intelectual).
9
 

Por isso, ao mesmo tempo em que é importante estudar este tema à luz do direito 

comparado, também é importante que, ao fazê-lo, tenha-se correta compreensão do contexto 

jurídico e extrajurídico em que se insere. Para tanto, convém aprofundar-se em países 

determinados.
10

  

No presente trabalho, optou-se por se aprofundar nos ordenamentos de França e 

Itália, pois serviram de modelo para o direito administrativo e o direito processual 

brasileiros.
11

 Por razões didáticas, para evitar repetições e para ressaltar os pontos que mais 

interessam na comparação com o Direito brasileiro, optou-se por tratar do direito francês ao 

estudar a arbitrabilidade subjetiva, e do direito italiano ao estudar a arbitrabilidade objetiva. 

Ao final, verifica-se que essa comparação proporciona reflexões importantes sobre a questão 

da adequação da arbitragem no setor público. 

 

                                                 
8
 
 

CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação: conciliação: Resolução CNJ 125/2010, 5. ed. São 

Paulo: RT, 2015, p. 133. 
9
 
 

LEE, João Bosco. O conceito de arbitrabilidade nos países do Mercosul. Revista de Direito Bancário e do 

Mercado de Capitais, v. 8, p. 346-358. São Paulo: RT, abr./jun. 2000, p. 357-358. 
10

 
 

Cf. SALLES, Carlos Alberto. Ações coletivas: premissas para comparação com o sistema norte-americano. 

In: _____; NUSDEO, Ana Maria de Oliveira; SILVA, Solange Teles da (org.). Processos coletivos e tutela 

ambiental, p. 17-29. Santos: Leopoldianum, 2006, p. 18-19, em que defende esta contextualização como 

premissa para um estudo comparado adequado. 
11

 
 

Outros aspectos que influenciaram nesta escolha foram (i) a familiaridade com o idioma e com os aspectos 

básicos do sistema jurídico destes países; (ii) o objetivo de somar um estudo à doutrina nacional, que já conta 

com trabalhos que se dedicaram à mesma comparação em relação aos ordenamentos dos EUA (SALLES, 

Carlos Alberto. Arbitragem em contratos administrativos. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 160-166), do 

Chile (LEMES, Selma Ferreira. Arbitragem na administração pública: fundamentos jurídicos e eficiência 

econômica. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 239-243), dos países do Mercosul (SALLA, Ricardo Medina. 

Arbitragem e administração pública — Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Dissertação de Mestrado 

orientada por Umberto Celli Jr. São Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2013) e de 

outros países europeus, como Inglaterra, Suíça, Bélgica, Espanha e Portugal, além de, com outro recorte e 

antes das reformas legislativas de 2016, França e Itália (MAROLLA, Eugenia Cristina Cleto. A arbitragem e 

os contratos da administração pública. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 36-58). 
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3.1 ARBITRABILIDADE SUBJETIVA  

O conceito de arbitrabilidade subjetiva (ou “arbitrabilidade ratione personae”) diz 

respeito à aptidão de um sujeito de direito se submeter à arbitragem. 

Em ordenamentos que, como o brasileiro, restringem a adesão à arbitragem às 

“pessoas capazes de contratar” (art. 1º da Lei 9.307/1996), a arbitrabilidade subjetiva se 

confunde com a capacidade de contratar.
12

 Trata-se, contudo, de uma opção legislativa, razão 

pela qual é preciso distinguir esses conceitos. 

Em arbitragens internacionais, isto é importante, pois pode ocorrer conflito de leis 

em matéria de arbitrabilidade subjetiva. Isso ocorrerá, por exemplo, se a lei que rege o 

“direito pessoal” da parte (conforme os princípios do direito internacional privado) não adotar 

o mesmo critério de arbitrabilidade (e.g., a capacidade de contratar) que a lei escolhida para 

reger o contrato.
13

 

Em arbitragens domésticas, as polêmicas neste ponto costumam girar em torno do 

quesito da igualdade entre as partes, necessária para que a convenção arbitral seja 

verdadeiramente voluntária. Tem-se em mente, principalmente, a questão da desigualdade 

econômica, em relações que têm uma “parte fraca”, que merece uma tutela especial.
14

 É o 

caso das relações de consumo
15

 e das relações de trabalho.
16
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Tomando a arbitrabilidade subjetiva como capacidade de contratar, cf. CARMONA, Carlos Alberto. 

Arbitragem e processo: um comentário à Lei 9.307/96, 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 37. 
13

 
 

A principal referência sobre essa discussão é o Caso Datoil (FRANÇA, Corte de Cassação, Câmara Cível 1, 

acórdão 91-16.828 de 20.12.1993, relator: Messieur Lemontey), em que se decidiu que a regra a ser levada 

em consideração é aquela que, de boa-fé, as partes tinham a intenção de que prevalecesse, cf. GAILLARD, 

Emmanuel; SAVAGE, John. Fouchard, Gaillard, Goldman on International Commercial Arbitration. Paris: 

Kluwer Law International, 1999, p. 313. 
14

 
 

Afirmando que, no âmbito dos negócios processuais, de que a arbitragem é exemplo, é normal a existência de 

desigualdade substancial entre partes, o que, porém, não pode implicar desigualdade processual, cf. 

YARSHELL, Flávio Luiz. Convenção das partes em matéria processual: rumo a uma nova era? In: 

CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios processuais — Coleção Grandes 

Temas do Novo CPC, v. 1, 2. ed., p. 75-92. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 81. 
15

 
 

Foi vetada, sob justificativa de evitar “retrocesso e ofensa ao princípio norteador de proteção do 

consumidor”, a alteração da Lei 9.307/1996 pela Lei 13.129/2005 na parte em que acrescentava a 

possibilidade de arbitragem nos contratos de consumo por adesão, desde que por iniciativa do consumidor 

(cf. Mensagem de Veto Presidencial 162, de 26.5.2015). Admitida em países como Portugal (que conta com 

uma “Rede de Arbitragem de Consumo” desde a Lei 144, de 8.9.2015) e EUA (que conta com milhares de 

arbitragens de consumo segundo a American Arbitration Association [www.adr.org]), o tema é polêmico. — 
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Presumindo que a Administração Pública não é “parte fraca” nas suas relações 

contratuais, não haveria por que colocar a questão. No entanto, foi justamente a 

Administração Pública que levou a doutrina a pensar no quesito da arbitrabilidade subjetiva.
17

 

O objetivo dessa formulação doutrinária era enfrentar as polêmicas relacionadas à capacidade 

de contratar dos entes públicos, de modo a respondê-las sem entrar na discussão sobre 

eventual conflito de leis no plano internacional.
18

 

Daí se vê a pertinência deste estudo, a seguir aprofundado. 

3.1.1 Arbitrabilidade subjetiva dos entes públicos 

A questão da arbitragem envolvendo a Administração Pública é um ponto sensível 

até mesmo nos países em que é costumeiro dar-se igual tratamento jurídico a sujeitos públicos 

e privados.
19

 

 

                                                 
Contra, e com recente repercussão na mídia, ver o documentário “Hot Coffee” de SUSAN SALADOFF (HBO, 

2011), em que se critica a deturpação do direito de responsabilidade civil pelas arbitragens consumeristas 

compulsórias. — A favor da arbitragem de consumo, mas ressalvando a necessidade de se considerar a 

condição de hipossuficiência do consumidor, ver: ANDRIGHI, Fátima Nancy. Arbitragem nas relações de 

consumo: uma proposta concreta. Revista de Arbitragem e Mediação, ano 3, n. 9, p. 13-21. Brasília: RT, 

abr./jun. 2006. — A favor, e utilizando o termo “parte fraca”: SCALETSCKY, Fernanda Sirotsky. 

Arbitragem e parte fraca: a questão das relações de consumo. Revista Brasileira de Arbitragem, v. 11, n. 41, 

p. 68-99. Porto Alegre, jan./mar. 2014. ― Sobre arbitragem nas relações trabalhistas, cf. nota 78 do Capítulo 

5. 
16

 
 

Foi vetada, igualmente, sob justificativa de proteger “a generalidade de trabalhadores que poderiam se ver 

submetidos ao processo arbitral”, a alteração da Lei 9.307/1996 pela Lei 13.129/2005 na parte em que 

acrescentava a possibilidade de arbitragem nos contratos de trabalho de “administrador ou diretor 

estatutário”, desde que por iniciativa ou com concordância expressa deste (cf. Mensagem de Veto 

Presidencial 162, de 26.5.2015). — Contra, limitando a aplicação aos conflitos coletivos de trabalho 

(art. 114, § 2º, da CF), com exclusão dos dissídios individuais, é o entendimento do Tribunal Superior do 

Trabalho (Seção de Dissídios Individuais I, Recurso de Revista 27700-25.2005.5.05.0611, Rel. Min. José 

Roberto Freire Pimenta, DJE 24.11.2010). — A favor: MARTINS, André Chateaubriand. A arbitragem nas 

relações de trabalho: proposta de tratamento legislativo. In: SALOMÃO, Luis Felipe (coord.). Arbitragem e 

mediação: a reforma da legislação brasileira, p. 21-42. São Paulo: Atlas, 2015. 
17

 
 

Definindo arbitrabilidade subjetiva simplesmente como “a atitude do Estado, estabelecimento ou órgão 

público de concluir uma convenção arbitral”: LEE, O conceito de arbitrabilidade nos países do Mercosul cit., 

2000, p. 360. 
18

 
 

Cf. GAILLARD; SAVAGE, Fouchard, Gaillard, Goldman on International Commercial Arbitration cit., 

1999, p. 313, em que se atribui a Berthold Goldman o primeiro uso dessa classificação (nota 304). 
19

 
 

Nesse sentido, apontando que o governo federal dos EUA impôs diversos “obstáculos formais” para o uso da 

arbitragem no âmbito da administração pública interna, cf. SALLES, Arbitragem em contratos 

administrativos cit., 2011, p. 167. 
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Contra a existência de arbitrabilidade subjetiva para a Administração Pública, 

argumenta-se que esta se trata de uma pessoa incapaz de dispor de quaisquer interesses, na 

medida em que deles não é titular, mas apenas gestora em nome do povo, este sim seu titular, 

que se manifesta pela via legislativa. Nesse sentido, há até mesmo quem duvide que existam 

“contratos” no âmbito administrativo.
20

 

Adicionalmente, argumenta-se que, na medida em que o “interesse público” torna 

extra commercium todas as coisas relacionadas aos serviços públicos, eventual conflito a seu 

respeito só poderia ser solucionado pelo magistrado estatal, “oráculo do Direito”. Nesse 

sentido, há quem afirme ser “vício metodológico supor que o Estado possa assumir a situação 

jurídica de um particular e, pois, submeter-se ao regime de direito privado”, como faz 

RICARDO MARCONDES MARTINS.
21

 

Não é esta a interpretação adotada pela maioria da doutrina.
22

 

Seguindo FLORIANO PEIXOTO DE AZEVEDO MARQUES NETO, tem-se que o “vício 

metodológico”, na verdade, está em predicar um único regime jurídico para todas as situações 

jurídicas em que se encontram a Administração, os agentes públicos e os bens públicos, 

“malgrado a discrepância de utilidades públicas a que podem servir”.
23

 Ao se considerar a 

Administração como pessoa jurídica que compra produtos e serviços, contrata empregados e, 

 

                                                 
20

 
 

Esta dúvida é colocada por: BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo, 27. 

ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 616. 
21

 MARTINS, Ricardo Marcondes. Arbitragem e administração pública: contribuição para o sepultamento do 

tema. Revista Trimestral de Direito Público, n. 54, p. 194-209. São Paulo: IOB, 2011, p. 200; BANDEIRA 

DE MELLO, Curso de direito administrativo cit., 2010, p. 789; ARRUDA JR., Demerval Ferraz. O Estado, a 

jurisdição e a arbitragem: para começo de conversa. Revista da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, 

n. 75, p. 21-31. São Paulo, jan./jun. 2012, p. 29, em que, em sentido próximo, argumenta que a solução de 

controvérsias por magistrados estatais seria corolário do princípio da legalidade. O mesmo autor entende que 

a arbitragem não é jurisdição, tendo natureza apenas contratual, e — embora sem negar que os contratos na 

administração também respeitam a legalidade — conclui que a arbitragem é descabida no setor público. 
22

 
 

Por exclusão, as únicas referências encontradas na doutrina nacional com este entendimento são: 

BANDEIRA DE MELLO, Curso de direito administrativo cit., 2010; MARTINS, Arbitragem e 

administração pública: contribuição para o sepultamento do tema cit., 2011, p. 200; ARRUDA JR., Demerval 

Ferraz. O Estado, a jurisdição e a arbitragem: para começo de conversa cit., 2012. — Todas as demais 

referências deste trabalho são em sentido contrário. 
23

 
 

MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Do contrato administrativo à administração contratual. 

Revista do Advogado, ano XXIX, n. 7, p. 74-82. São Paulo: AASP, dez. 2009, p. 75, em que o autor chama 

essa tendência de “maldição do regime jurídico único”. — Falando em “mito do critério único” para criticar a 

tentativa da doutrina em encontrar um diferenciador que indicasse quando o regime era de contratos 

administrativos ou de “contratos privados da Administração”, cf. ESTORNINHO, Maria João. Requiem pelo 

contrato administrativo. Coimbra: Almedina, 2002, p. 71. 
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por vezes, até cobra pelas suas atividades (e.g., contrato de depósito em bancos públicos), 

percebe-se que sua capacidade de contratar é inegável.
24

 

Dessa forma, na medida em que no Brasil a arbitrabilidade subjetiva se afere da 

capacidade de contratar, afirmar a capacidade contratual da Administração Pública é também 

afirmar sua arbitrabilidade subjetiva, como de resto acontece com qualquer pessoa, física ou 

jurídica, de direito público ou de direito privado.
25

 

Lembre-se, neste ponto, que não se deve confundir a competência do agente 

público que celebra a convenção arbitral (cf. tópico 2.3.2) com arbitrabilidade subjetiva. 

Trata-se de conceitos distintos.  

A pretensa obrigatoriedade de submissão dos conflitos da Administração à 

apreciação do Poder Judiciário, por sua vez, também é um “vício metodológico”.  

Em primeiro lugar, porque, como já visto (cf. tópico 1.1.3), essa afirmação só seria 

verdadeira se houvesse uma reserva de jurisdição em relação à Administração Pública, o que 

não ocorre no Direito brasileiro. 

Em segundo lugar, porque a pretensa obrigatoriedade de submissão dos conflitos 

da Administração à apreciação do Poder Judiciário é concepção que tem origem na doutrina 

da França, onde, contudo, adota-se uma organização judiciária (sistema dual de jurisdição) 

diversa da do Brasil (que adota o sistema de jurisdição una). Portanto, consiste verdadeiro 

“vício metodológico” transpor ao ordenamento brasileiro aquele raciocínio desenvolvido (não 

exatamente da forma como exposta pelos autores citados) no ordenamento francês — o qual 

se estuda com mais profundidade a seguir. 

 

                                                 
24

 
 

A tese da incapacidade do Estado não pode ser aceita. A propósito, ensinando que a “teoria da representação” 

da Administração pelos agentes públicos foi rejeitada porque isso implicaria a irresponsabilidade do Estado 

na hipótese de o agente “representante” exceder seus poderes: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 

administrativo, 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 574. — Na Itália, a previsão de personalidade jurídica dos 

entes públicos no bojo do Código Civil (art. 11) é interpretada pela doutrina como o “reconhecimento da 

capacidade jurídica de direito privado das pessoas de direito público”, o que lhes permite, por exemplo, 

contratar. Cf. NAPOLITANO, Giulio. L’ativià Amministrativa e Il Diritto Privato. Giornale de Diritto 

Amministrativo, n. 5, p. 481-487. Milão: Wolters Kluwer Itália, 2005, p. 482. 
25

 
 

Cf. LEMES, Selma Ferreira. Arbitragem na concessão de serviços públicos: arbitrabilidade objetiva: 

confidencialidade ou publicidade processual? In: GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida 

(coord.). Novos rumos da arbitragem no Brasil, p. 363-387. São Paulo: Fiúza, 2004, p. 369. 
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3.1.2 O Direito francês e o “princípio da interdição da arbitragem aos entes públicos” 

Como os países de tradição romano-germânica em geral, na França, a arbitragem 

vive hoje um movimento de expansão que vem a ocupar o movimento de rejeição que antes 

vivia entre meados dos séculos XIX e XX, quando a Corte de Cassação francesa chegou a 

declarar nula uma cláusula compromissória para “guardar os cidadãos de sua própria 

irreflexão”.
26

 

Atualmente, a França é um dos países que mais prestigia a arbitragem,
27

 tendo se 

tornado não só uma referência para sua prática,
28

 como também referência para o estudo 

teórico da arbitragem.
29

  

Nem por isso lá se aceita tranquilamente a arbitragem com a Administração. 

Na França, a primeira lei de que se tem notícia sobre o assunto é a que facultou o 

uso de arbitragem especialmente para a liquidação de despesas de fornecimento e de obras 

públicas do exercício orçamentário de 1906.
30

  

Mais tarde, seguindo tendência do período positivista entre meados dos séculos 

XIX e XX, adotou postura adversa à arbitragem no âmbito público. Porém, é preciso notar 

que essa postura adversa era justificada com base na forma com que os franceses organizaram 

seu sistema judiciário. 

 

                                                 
26

 BONATO, Giovanni. Panorama da arbitragem na França e na Itália cit., 2014, p. 63, em que cita este trecho 

de acórdão de 1843 (arrêt Prunier). 
27

 
 

A Constituição revolucionária de 1791 chegou a garantir “o direito do cidadão de resolver definitivamente 

suas controvérsias pela via da arbitragem” (art. 5º), mas foi um “extremo e provavelmente artificial favor 

arbitral” que não impediu que se seguisse um período de legislação desestimulante da arbitragem ao longo do 

século XIX, tal qual aconteceu em outros países do civil Law, como Brasil e Itália, cf. BONATO, Panorama 

da arbitragem na França e na Itália cit., 2014, p. 63 (nota 13). 
28

 Apontando a importância e vanguarda da legislação francesa neste movimento, explicada pela existência de 

(i) um legislador ambicioso, que fez uma reforma liberal na década de 1980 e outra no ano de 2011, 

influentes na Europa; (ii) uma jurisprudência consciente da importância da arbitragem, que conta com o 

apoio de uma doutrina que tem sido capaz de elaborar princípios para o desenvolvimento do instituto; e (iii) a 

presença da Câmara de Comércio Internacional em Paris. Cf. BONATO, Giovanni. La natura e gli effetti del 

lodo arbitrale: studio di diritto italiano e comparato. Nápoles: Jeovene, 2012, p. 72. 
29

 
 

Por todos, citem-se: FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. Traité de 

l’arbitrage commercial international. Paris: Litec, 1996; OPPETIT, Bruno. Théorie de l’arbitrage cit., 1998; 

GAILLARD, Emmanuel. Teoria jurídica da arbitragem internacional. Trad. Natália Mizrahi Lama. São 

Paulo: Atlas, 2014 [original de 2008]. 
30

 FRANÇA, Lei de 17.4.1906, art. 69. 
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Na França, há jurisdição dual, que divide a jurisdição administrativa (juridicition 

administrative) e a jurisdição comum (juridiction judiciaire). Mas atenção: a jurisdição 

administrativa francesa não pertence ao Poder Judiciário, pois está inserida no âmbito da 

própria Administração. Ou seja, em última análise, na França, a Administração exerce 

jurisdição (embora com independência) sob si própria.
31

 

Trata-se de divisão que não segue aquela formulada por MONTESQUIEU, mas dá a 

ela uma “leitura diferenciada” segundo a qual “julgar a Administração é administrar”. Essa 

formatação tem razões históricas na Revolução Francesa de 1789, cujos revolucionários que 

passavam a compor o Poder administrativo tinham explícita intenção em não se submeter ao 

Poder Judiciário, tradicionalmente composto de aristocratas ligados ao Antigo Regime 

deposto pela revolução.
32

  

Assim é que se dá origem ao Conselho de Estado, que, embora tenha 

progressivamente adquirido pela tradição as mesmas garantias (e.g., inamovibilidade) e o 

mesmo tratamento (de “magistrado”) dos membros da jurisdição ordinária, continuam 

formalmente vinculados ao “Poder administrativo”,
33

 exercendo funções não apenas 

contenciosas (como “juízes”), mas também consultivas (como fazem, no Brasil, os 

“advogados públicos”) — ao que se chama princípio de “dupla pertença” (principe de double 

appartenance).
34

 

 

                                                 
31

 LEBRETON, Gilles. Droit administratif général, 7
e
 édition. Paris: Dalloz, 2013, p. 289. — A Constituição 

francesa não separa os três poderes (como a brasileira), e o Conselho de Estado sequer tem capítulo próprio; 

suas funções são tratadas no contexto das funções de outros órgãos: função de consulta prévia à edição de leis 

e regulamentos nas relações entre o Governo e o Parlamento (art. 37 e art. 39); de suscitação da “questão 

prioritária de constitucionalidade” perante o Conselho Constitucional (art. 61-1); de parte do Conselho 

Superior da Magistratura (art. 65); e de controle de atos das coletividades territoriais (art. 74), único artigo 

que expressamente fala no exercício de uma “função jurisdicional”.  
32

 
 

MENEZES DE ALMEIDA, Contratos administrativo. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 35-38; 

MEDAUAR, Odete. Direito administrativo em evolução, 2. ed. São Paulo: RT, 2003, p. 28. 
33

 
 

O reconhecimento da jurisdicionalidade da função do Conselho do Estado só se deu em 1872. Antes, sua 

função era apenas opinativa; quem decidia era o imperador, razão por que ficou conhecida como justice 

retenue (justiça retida): DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Introdução: do direito privado na administração 

pública. In: _____ (org.). Direito privado administrativo, p. 1-20. São Paulo: Atlas, 2013, p. 1. 
34

 
 

LEBRETON, Droit administratif général cit., 2013, p. 382, em que ressalta que, desde 1996, essa dualidade 

funcional é entendida como lícita desde que respeitado o “princípio da não cumulação das duas funções sobre 

a mesma matéria” (tradução livre). — Com configuração próxima, na Itália, “o Conselho de Estado é órgão 

de consulta jurídico-administrativa e de tutela da justiça na administração” (art. 100 da Constituição da Itália 

de 1947; tradução livre). 
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Não se trata, portanto, de mera divisão de competência — isto é, de “quantidade de 

jurisdição, cujo exercício é atribuído a cada órgão ou grupo de órgãos”, conforme definido 

por ENRICO TULLIO LIEBMAN
35

 —, mas de verdadeira divisão de jurisdições, uma “judiciária” 

e outra não judiciária (embora também jurisdicional). 

Todavia, nem todas as controvérsias da Administração são julgadas pela jurisdição 

administrativa. O principal critério para que um caso seja submetido à jurisdição 

administrativa é que envolva o exercício da “função administrativa”, ou seja, que envolva 

atividade praticada por pessoa jurídica de direito público francês (condição orgânica), no 

exercício da função administrativa (condição material), sob o regime de direito público, 

dotado das prerrogativas que lhe são próprias (condição funcional).
36

 No âmbito desta “Justiça 

Administrativa”, fala-se (doutrinária e jurisprudencialmente) em “contencioso de plena 

jurisdição” para os casos que envolvem situação individual subjetiva entre Estado e cidadão, 

e em “contencioso de anulação” para os casos de controvérsia sobre a objetiva legalidade.
37

  

Por outro lado, nos casos em que a Administração está em situação jurídica em que 

poderia estar um sujeito privado, a jurisdição será a judiciária, guardiã da propriedade privada 

e das liberdades individuais.
38

 

Conforme MARIA JOÃO ESTORNINHO, percebe-se que essa dualidade de jurisdições 

não é consequência da preexistência da classificação que separa os regimes comum e 

administrativo, mas, ao contrário, “a sequência cronológica real parece ter sido precisamente a 

inversa: ‘autonomização processual  autonomização substantiva’”; daí se seguiu à busca 

por (inexistente) critério que dividisse de forma perfeita essa dualidade de mundo, o que a 

autora chama de “mito do critério único”.
39
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LIEBMAN, Enrico Tulio. Manual de direito processual civil, 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 55. 
 

36
 
 

Cf. LEBRETON, Droit administratif général cit., 2013, p. 325. 
 

37
 
 

Cf. BANDEIRA DE MELLO, Curso de direito administrativo cit., 2010, p. 951. — Na Itália, por sua vez, 

diferenciam-se “interesses legítimos” (reflexo do interesse geral) e “direitos subjetivos” (situações subjetivas 

individuais), os quais, em regra, não são julgados pela “Justiça Administrativa”, mas pela jurisdição 

ordinária, conforme estudado no tópico 3.2.2. 
38

 
 

Cf. LEBRETON, Droit administratif général cit., 2013, p. 325. 
 

39
 
 

ESTORNINHO, Requiem pelo contrato administrativo cit., 2003, p. 22 e 71, respectivamente. 
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De fato, na França, a jurisdição administrativa e a jurisdição judiciária não têm suas 

competências definidas apenas por critérios de natureza do litígio,
40

 de modo que o estudioso 

brasileiro não pode confundir a “reserva de jurisdição” dos tribunais administrativos franceses 

com o que se chama, por aqui, de regime jurídico administrativo.
41

 

De acordo com o Tribunal de Conflitos francês, cabe à jurisdição comum julgar 

impugnação de sentença arbitral proferida sobre contrato administrativo que verse sobre 

“interesses de comércio internacional”, ao passo que cabe à jurisdição administrativa julgar 

impugnação de sentença arbitral que verse sobre “normas imperativas do direito público 

francês relativas à ocupação dos bens públicos, aos contratos administrativos, aos contratos de 

parceria público-privada e aos de delegação de serviço público, em regime administrativo de 

ordem pública” — conforme decidido em precedente de 2010 (Caso “INSERM”),
42

 que deu 

esse tratamento diferenciado como reflexo do modelo dualista francês, que distingue 

arbitragem internacional e doméstica.
43

 Este caso se destaca por ter tomado como premissa a 

admissão na arbitragem no setor público.
44

 

Essa divisão foi determinante na forma como a jurisprudência francesa se 

desenvolveu em relação à arbitragem no setor público, mais favorável no âmbito dos 

“contratos de comércio internacional” celebrados pela Administração (submetidos à 

 

                                                 
40

 
 

Defendendo a utilidade e a manutenção da distinção entre “direito público” e “direito privado”, mas 

reconhecendo que tanto na “justiça administrativa” como na “justiça judiciária” francesas são abordados 

aspectos dos dois ramos, cf. AUBY, Jean-Bernard. Le rôle de la distinction du droit public et du droit privé 

dans le droit français. In: _____; FREEDLAND, Marck. La distinction du droit public et du droit privè: 

regards français et britanniques — The public law / the priva law divide: en entente assez cordiale?, p. 19-

29. Paris: Pantheón-Assas, 2004, p. 23-29. 
41

 
 

Na doutrina brasileira, distinguindo “regime jurídico administrativo” e “regime jurídico da Administração”, 

em que esta aparece em situação regida pelo direito privado (embora sempre derrogado parcialmente pelo 

direito público), cf. DI PIETRO, Direito administrativo cit., 2012, p. 60-61. — Por sua vez, adotando como 

critérios a “supremacia” e a “indisponibilidade do interesse público”, cf. BANDEIRA DE MELLO, Curso de 

direito administrativo cit., 2010, p. 57. 
42

 
 

FRANÇA, Tribunal des Conflits, decisão de 17 de maio de 2010, INSERM — Institut national de la santé et 

de la recherche médicale vs. Fondation Lette F. Saugstad. 
43

 
 

Nos termos do art. 1.504 do Código de Processo Civil francês, a arbitragem é internacional quando 

“colocados em jogo os interesses do comércio internacional” e, residualmente, doméstica, diferença esta 

importante no Direito francês, mais liberal naquele e mais restritivo neste, cf. BONATO, Giovanni. A 

arbitragem internacional na França e a arbitragem societária na Itália: algumas reflexões comparativas com o 

direito brasileiro. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, n. 66, p. 253-

289. Belo Horizonte, jan./jun. 2015, p. 262-263. — Sobre o modelo dualista, o modelo monista e o modelo 

misto, cf. tópico 1.1.2. 
44

 
 

Cf. MOURRE, Alexis. The INSERM decision of the Tribunal des Conflits: a storm in a teacup? Disponível 

em: [http://kluwerarbitrationblog.com/]. Acesso em 30.5.2015. Publicado em 7.6.2010. 
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jurisdição comum) e menos no caso de contratos internos (submetidos à jurisdição 

administrativa, a qual, embora mais restritiva no âmbito interno, foi sensível à importância 

que os contratos internacionais obtiveram na Administração francesa). 

No âmbito da jurisdição comum (“jurisdiction judiciaire”), a Corte de Cassação 

(órgão de cúpula desta jurisdição) tem jurisprudência favorável ao uso de arbitragem pelas 

pessoas jurídicas de direito público. Em precedente de 1966 — decidido entre 1957 e 1986, 

anos em que o Conselho de Estado proferiu, no âmbito da jurisdição administrativa, dois 

importantes julgamentos contrários à mesma hipótese —, a Corte de Cassação fixou 

entendimento de que as leis francesas que previam tal proibição
45

 não diziam respeito à 

capacidade do Estado para firmar compromisso, mas sim a uma proteção dada pela lei em 

favor dos assuntos estatais na ordem interna, de modo que não há vedação para que entes 

públicos celebrem convenção de arbitragem em contratos internacionais (Caso “Galakis”, 

1996).
46

 

Esse entendimento foi complementado, em 1991 (Caso “Gatoil”), por um 

importante precedente da Corte de Apelação de Paris (de jurisdição comum), segundo o qual 

um Estado-nacional não pode se valer de sua lei doméstica proibitiva de participar de 

arbitragem para, a pretexto de falta de capacidade, recusar-se a cumprir convenção arbitral 

que celebrou voluntariamente.
47

 Para EMMANUEL GAILLARD, esse entendimento se tornou tão 

largamente aceito que, “sem dúvida, constitui um princípio geral da arbitragem 

internacional”.
48
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Então prevista no art. 1004 do Código de Processo Civil francês, hoje prevista no já citado art. 2060 do 

Código Civil francês. 
46

 
 

FRANÇA, Cours de Cassation, 1ª Câmara, acórdão (arrêt) nº 61-12.255, Galakis vs. Trésor Pulic, julgado 

em 2.5.1996. — Afirmando que esta corte tem uma diferenciada tradição (em comparação com os demais 

tribunais franceses e até mesmo em relação ao legislador) em favor da arbitragem como método 

“preferencial” de solução de conflitos de comércio internacional: GAILLARD, Emmanuel. La jurisprudence 

de la Cour de cassation en matière d’arbitrage international. Texte de la Conférence donnée à la Cour de 

cassation le 13 mars 2007. Paris, mar. 2007, p. 5. Disponível em: 

[https://www.courdecassation.fr/IMG/File/pdf_2007/13-03-2007/13-03-2007_gaillard.pdf]. Acesso em 

10.12.2016. 
47

 
 

No âmbito da União Europeia, a Convenção de Genebra de 1961 (Convenção europeia sobre arbitragem 

comercial internacional) prevê expressamente, em seu art. 2º, que as pessoas jurídicas de direito público, 

assim definidas pela lei de seu país, têm “capacidade” para ser parte em arbitragem, ressalvado o direito de 

cada país de limitar essa previsão, nos termos da convenção. 
48

 
 

GAILLARD; SAVAGE, Fouchard, Gaillard, Goldman on International Commercial Arbitration cit., 1999, 

p. 322. 
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Já no âmbito da jurisdição administrativa (“jurisdiction administrative”), a 

jurisprudência do Conselho de Estado (órgão de cúpula desta jurisdição) afirmou a existência 

de um “princípio da proibição da arbitragem às pessoas jurídicas de direito público” como um 

“princípio geral do direito público francês”. Primeiro, em um acórdão de 1957 (Caso “Societé 

Nacional de Vente des Surplus”),
49

 em que afirmou que a arbitragem estaria vetada para as 

pessoas jurídicas de direito público, até mesmo as de caráter industrial e comercial. Depois, 

em um parecer (“avis”) de 1986 (Caso “Eurodisneyland”), em que fixou o difundido 

entendimento de que: 

Resulta dos princípios do direito público francês que as pessoas jurídicas de 

direito público não podem se subtrair das regras que determinam a 

competência das jurisdições nacionais para remeter à decisão de um 

árbitro a decisão dos litígios em que são partes e que se relacionam com 

assuntos relevantes da ordem jurídica interna. Todos os compromissos ou 

todas as cláusulas compromissórias concluídas em detrimento destes 

princípios padecem de uma nulidade de ordem pública.
50

 

Embora o Conselho de Estado francês tenha usado a expressão “princípio geral do 

direito público francês”, isso não impediu o legislador francês de, logo em seguida (como já 

fizera antes), editar leis específicas excepcionando esse “princípio”.  

Por isso é que, depois de a legislação francesa ter proibido expressamente a 

convenção arbitral aos entes públicos (em 1972)
51

 — ao contrário do Brasil, onde não se tem 

notícia de lei que tenha feito essa proibição
52

 —, o legislador francês voltou atrás, apenas três 

anos mais tarde (em 1975), para excepcionar desta regra os “entes públicos de caráter 

industrial e comercial”, desde que mediante “decreto regulamentar”.
53

 Valendo-se desta 
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 FRANÇA, Conseil d’État, acórdão (arrêt) de 13 de dezembro de 1957, Société nationale de vente des 

surplus, redigido por François Gazier (negritou-se). 
50

 
 

FRANÇA, Conseil d’État, parecer (avis) de 6 de março de 1986, Eurodisneyland (trecho traduzido 

livremente). O caso tratava de contratos entre pessoas jurídicas de direito público e a companhia norte-

americana Walt Disney, a fim de implementar o parque Eurodisneyland na região metropolitana de Paris. 
51

 FRANÇA, Lei 72-626 de 5 de julho de 1972, que incluiu o artigo 2.060 ao Código Civil de 1804, 

reproduzindo redação que já constava dos artigos 1.004 e 83 do Código de Processo Civil francês de 1806. 
52

 Ao contrário, afirma-se que “nosso Direito sempre admitiu e consagrou [o juízo arbitral], até mesmo nas 

causas contra a Fazenda”, cf. BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Agravo de Instrumento 52.181, Rel. Min. 

Bilac Pinto, j. 14.11.1973 (“Caso Lage”). 
53

 FRANÇA, Lei 75-596 de 9 de julho de 1975, que incluiu tal exceção ao art. 2.060 do Código Civil de 1804, 

hoje assim redigido (em tradução livre): “Artigo 2.060. Não se adotar compromisso sobre as questões de 

estado e de capacidade das pessoas, as que se referem ao divórcio e à separação judicial ou disputas de 

interesse das coletividades públicas e instituições públicas, e de forma geral em todas as questões de ordem 
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faculdade legal, um decreto do Primeiro Ministro francês (de 2002) fez com que todos os 

entes públicos de caráter industrial ou comercial fossem abrangidos por essa exceção.
54

 

Autorizações específicas também foram previstas à SNCF — Societè Nacionale 

des Chamins de fer Français (empresa estatal que administra ferrovias),
55

 às pessoas jurídicas 

de direito público de âmbito local (collectivités locales
56

) que contratem com sociedades 

estrangeiras
57

 e aos entes de administração dos correios e telecomunicações.
58

 Seguindo a 

tendência de ampliação, a arbitragem foi autorizada em contratos de parceria público-privada 

(contrats de partenariat) em geral, em 2004.
59

 

Às demais pessoas jurídicas de direito público, a legislação francesa manteve 

expressamente (desde 1987) o “princípio de proibição” de arbitragem aos entes públicos, mas 

— tendo em vista o citado Caso Eurodisney — prevê expressamente a possibilidade de 

“derrogações”, hipóteses em que decisão (décret) do Conselho de Estado deve estabelecer os 

critérios a serem seguidos.
60

  

Atualmente, o recentemente editado “Código de Relações entre o Público e a 

Administração”, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016, prevê: 

Capítulo II: Arbitragem: princípio da proibição e derrogações. 

Artigo L432-1. Exceto nos casos previstos em lei, incluindo os mencionados 

no artigo L311-6 do Código de Justiça Administrativa,
 
 não é possível 

recorrer à arbitragem, como previsto no artigo 2060 do Código Civil, sobre 

litígios ligados a autoridades públicas e instituições públicas, e, em geral, em 

 

                                                 
pública. (Lei nº 75-596 de 9 jul. 1975) No entanto, as categorias de natureza industrial e comercial públicas 

podem ser autorizadas por decreto a firmar compromisso”. 
54

 FRANÇA, Decreto do 1º Ministro da França (Décret) 2002-56 de 8 de janeiro de 2002. 
55

 FRANÇA, Lei de 30 de dezembro de 1982 (estatuto da SNCF). 
56

 As collectivités locales são pessoas jurídicas de direito público que representam a administração pública 

direta regionalizada da França, que é um estado unitário, de modo que os entes estatais locais correspondem a 

mera descentralização administrativa (cf. DI PIETRO, Direito administrativo cit., 2012, p. 467). 
57

 FRANÇA, Lei 86-972 de 19.8.1986, art. 9º. 
58

 FRANÇA, Lei de 2.7.2000. 
59

 FRANÇA, Lei-Delegada (Ordonnance) 2004-559, de 17.7.2004. 
60

 FRANÇA, Lei 87-1127 de 31.12.1987, art. 23 (revogada pela Lei-Delegada (Ordonnance) 1341, de 

13.10.2015, que editou o “Código de relações entre o público e a administração”). — Tanto esta como a Lei 

86-972, de 19.8.1986, foram editadas tendo em vista o parecer (avis) negativo dado pelo Conselho de Estado 

francês no “Caso Eurodisneyland”, cf. GAUDEMENT, Yves. L’arbitrage: aspects de droit public — État de 

la question. Revue de l’Arbitrage, issue 2. Paris: Comité Français de l’Arbitrage / Kluwer Law International, 

1992, p. 246. 
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todas as questões de ordem pública. Todavia, tal como previsto neste último 

dispositivo, as categorias de natureza industrial e comercial públicas podem 

ser autorizadas por decreto (décret) a recorrer à arbitragem.
61

 

Com efeito, conforme reconhecido em 2004 pelo Conselho Constitucional francês 

(órgão que exerce de forma concentrada o controle de constitucionalidade), “o princípio da 

vedação do recurso à arbitragem pelas pessoas públicas tem valor legislativo, e não 

constitucional”.
62

 

Assim, tal princípio “se entende sob reserva da potencial derrogação de disposições 

legislativas expressas”.
63

 Isso decorre do fato de que o princípio extraído pelo Conselho de 

Estado francês deve ser tomado apenas como uma interpretação das leis então postas. Na 

medida em que o Conselho de Estado não exerce controle de constitucionalidade, essa 

interpretação não vincula ou limita a função constitucional do legislador de disciplinar a 

matéria. 

Diante desse quadro, é importante notar que a jurisprudência e a legislação 

francesa, mesmo quando afirmam um “princípio de proibição à arbitragem para as pessoas 

jurídicas de direito público”, jamais falam que isso decorre de uma inaptidão “intrínseca” (ou 

de pretensa “falta de capacidade”) dos sujeitos públicos em celebrar o negócio jurídico 

arbitral, razão por que a questão se desloca para a opção legislativa, conforme explicitamente 

reconhecido por sua jurisprudência (judiciária, administrativa e constitucional). 

De todo modo, o próprio Conselho de Estado francês indica o início de uma 

mudança de sua interpretação conservadora em relação à arbitragem com a administração 

pública, mesmo nos assuntos que lhes são reservados. Nesse sentido, constituiu um grupo de 

trabalho que apresentou seu relatório final (conhecido como Relatório “Labetoulle”
 
),

64
 que 
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FRANÇA, Lei-Delegada (Ordonnance) 1341, de 23.10.2015 (tradução livre). 
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FRANÇA, Conseil Constituionnel, decisão 2004-506 DC de 2.12.2004. Disponível em: [http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/page-d-accueil.1.html]. Acesso em 13.11.2016; 

BURGORGUE-LARSEN, Laurence. Commentaire de la décision nº 2004-506 DC de 2 décembre 2004: la 

lois de simplification du droit. Les Cahiers du Conseil constituionnel — Constitution et Europe / Suisse, 

n. 18. Paris: jul. 2005, p. 9 (tradução livre) (destaque não original). 
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GAUDEMENT, L’arbitrage: aspects de droit public — État de la question cit., 1999, p. 249 (tradução livre). 

Este autor (idem, ibidem). A explicação decorre de interpretação da decisão do Conselho Constitucional 

francês de 23.1.1987, que fixou os limites da jurisdição administrativa. 
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FRANÇA, Conseil d’État. Raport final du groupe de travail sur l’arbitrage. Paris, 2007. Disponível em: 

[http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Rapport_final.pdf]. Acesso em 13.11.2016. 
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apresenta uma renovada visão a respeito do tema — contrariando até mesmo relatórios 

anteriores.
65

  

Do ponto de vista subjetivo, o relatório propõe a abertura da arbitragem para todas 

as pessoas jurídicas de direito público, para solucionar conflitos internacionais e nacionais. 

Do ponto de vista objetivo, propõe restringi-los, por ora, aos seus conflitos 

contratuais, cujo “tipo de contencioso tem linhas muito estreitas com o contencioso contratual 

em sentido estrito que realmente não justificam um tratamento diferenciado em matéria de 

arbitragem”, exceção feita aos contratos de locação de serviços.
66

  

Em interessante análise, avalia que “ainda não é oportuno abrir a arbitragem para 

além do campo contratual (...) por razões de ordem essencialmente práticas e de 

oportunidade”, relacionadas ao entendimento de que é mais adequada uma “abertura 

progressiva”, que evite problemas com a delimitação de seu campo de aplicação, evitando, 

assim, questionamentos sobre a lisura da reforma.
67

 Nota-se aí a preocupação com a 

adequação. 

Portanto, na França, nem o sistema de jurisdição dual nem o decorrente “princípio 

da vedação de arbitragem aos entes públicos” significam uma inarbitrabilidade subjetiva 

“intrínseca” das pessoas de direito público. Apenas se presume que a jurisdição cabível é a 

estatal, o que pode ser afastado pelo legislador, que já o fez ao delegar esse juízo de 

adequação ao Conselho de Estado. 

3.1.3 Arbitrabilidade da Administração Pública brasileira 

No direito brasileiro interno, a arbitrabilidade subjetiva é aferida pela capacidade 

contratual (art. 851 do CC/2002; art. 1º da Lei 9.307/1996). Trata-se de critério tradicional do 

legislador pátrio, que, segundo SELMA FERREIRA LEMES, tem optado “desde as Ordenações 
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Cf. MOURRE, The INSERM decision of the Tribunal des Conflits: a storm in a teacup? cit., 2010. 
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FRANÇA, Conseil d’État. Raport final du groupe de travail sur l’arbitrage. Paris, 2007, p. 5 (tradução 

livre). Disponível em: [http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Rapport_final.pdf]. Acesso em 13.11.2016. 
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FRANÇA, Conseil d’État, Raport final du groupe de travail sur l’arbitrage. Paris, 2007, p. 6 (tradução 

livre). Disponível em: [http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Rapport_final.pdf]. Acesso em 13.11.2016. 



 

 

 

129 

Filipinas (...) adotar a técnica legislativa de vincular a capacidade para solucionar 

controvérsias por arbitragem referindo-se às pessoas capazes de contratar e não se estipulava 

nenhuma forma de restrição”.
68

 

Entende-se, aqui (cf. tópico 2.3.2), que já era bastante esta previsão aplicável a 

todas as pessoas capazes de contratar, no que deve se enquadrar a Administração Pública, que 

não foi excepcionada.
69

 Note-se que, quando quis retirar a arbitrabilidade ratione personae de 

alguém, o legislador brasileiro o fez expressamente, como ocorreu no Código do Processo 

Civil e Comercial do Distrito Federal em relação aos “orphãos, interdictos ou ausentes
(sic)

” 

(art. 502, § 3º, do Decreto 8.332/1910).
 
Atualmente, inexistindo vedação como esta, mas 

existindo a autorização indistinta para todas as pessoas capazes de contratar, há de se entender 

que está aí compreendida a Administração. 

Não obstante, com intuito de afastar qualquer resíduo de dúvida, o legislador 

preferiu reforçar aquela previsão, reescrevendo de forma específica para a Administração o 

que já estava escrito de forma genérica para todas as pessoas capazes de contratar. Assim, 

atualmente, a arbitrabilidade subjetiva da Administração Pública é extraída imediatamente de 

previsão específica da Lei 9.307/2015, que, com a nova redação dada pela Lei 13.129/2015, 

passou a dispor expressamente que “a administração pública direta e indireta poderá utilizar-

se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis” (art. 1º, § 

1º). 

Neste dispositivo específico, o legislador não fez menção à capacidade de contratar 

da Administração, tratando-se de um critério puramente normativo de arbitrabilidade. 

Todavia, isso não chega a desenquadrar a Administração daquele primeiro critério qualitativo 

de arbitrabilidade (a Administração continua sendo uma “pessoa capaz de contratar”), o qual 

coexiste redundantemente com esse novo critério normativo.
70
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LEMES, Selma Ferreira. Arbitragem na administração pública: fundamentos jurídicos e eficiência 

econômica cit., 2007, p. 116.  
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No mesmo sentido: GAMA JR., Lauro. Sinal verde para a arbitragem nas parcerias público-privadas (a 

construção de um novo paradigma para os contratos entre o Estado e o investidor privado). Revista de Direito 

Administrativo, n. 241, p. 121-157. Rio de Janeiro, jul./set. 2005, p. 139. 
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No mesmo sentido: CAHALI, Francisco José. Lei n. 9.307/96 consolidada com a Lei n. 13.129/2015: 

destacadas as modificações com breves comentários. In: _____; RODOVALHO, Thiago; FREIRE, 
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Conforme já se viu (tópico 2.3), a legislação já continha previsões assim 

específicas no âmbito de certas relações administrativas (licitações internacionais, concessões 

etc.). Mas isso tampouco significava que houvesse “arbitrabilidade subjetiva parcial”, restrita 

a essas relações. Primeiro (cf. tópico 2.3.2), porque não existia tal restrição, de modo que a 

Administração já podia compromissar quaisquer de seus direitos patrimoniais disponíveis. 

Segundo, porque, ainda que restrição houvesse, esta seria matéria de arbitrabilidade objetiva, 

não de arbitrabilidade subjetiva.
71

 

Note-se que os argumentos que fundamentavam a resistência inicial dos Tribunais 

de Contas à arbitragem na Administração diziam respeito à arbitrabilidade objetiva, e não à 

arbitrabilidade subjetiva. Com relação ao aspecto subjetivo, não se negava a arbitrabilidade da 

Administração e, mais que isso, chegou-se a reconhecer que em determinadas situações 

jurídicas a arbitragem era, de fato, o mecanismo mais adequado para arbitrar litígios entre 

pessoas que se relacionam no mercado internacional, as públicas, inclusive (Caso 

“Petrobras”, 2009): 

Não se pode olvidar que, em contratações internacionais que sociedades 

de economia mista, por meio de suas subsidiárias estrangeiras, celebrem 

contratos com empresas também estrangeiras, a possibilidade de aplicação 

do juízo arbitral revela-se necessária por garantir imparcialidade e 

neutralidade no direito internacional, tratando com isonomia ambos os 

lados. Nesse sentido, a aplicação da legislação brasileira deve ser mitigada 

pelo princípio da razoabilidade e da economicidade, mormente nesse caso, 

dado seu caráter privado, econômico e competitivo num mundo 

globalizado. Entretanto, não se pode atribuir todo e qualquer litígio no 

âmbito do contrato exclusivamente ao juízo arbitral (destacou-se).
72

 

Curiosamente, embora nesta decisão não haja referência à jurisprudência da 

França, o Tribunal de Contas da União manifestou entendimento muito próximo ao que lá se 

consolidou, no sentido de que o comércio internacional é um campo que merece especial 

 

                                                 
Alexandre. Arbitragem: estudos sobre a Lei n. 13.129 de 26-5-2015, p. 606-632. São Paulo: Saraiva, 2016, 

p. 607. 
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Nesse sentido, afirmando que o menor incapaz supre o requisito da arbitrabilidade subjetiva com a 

assistência, mas, mesmo assim, encontrará óbice na indisponibilidade dos seus bens ou, ao menos, na 

obrigatória participação do Ministério Público no processo: CAHALI, Curso de arbitragem cit., 2015, p. 134. 
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BRASIL, Tribunal de Contas da União, Processo 006.588/2009-8, Acórdão 2094/2009, Rel. Min. Benjamin 

Zymler, j. 9.9.2009. Disponível em: [https://contas.tcu.gov.br]. Acesso em 21.11.2016 (Caso “Petrobras”). 
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tratamento em favor do uso da arbitragem pela Administração Pública (Caso “Galakis”, 

1996).
73

 

Na França, como visto, essa diferença circunstancial tinha relevância para 

determinação do regime jurídico aplicável (pois a França adota o sistema dual, com regimes 

diversos para a arbitragem nacional e a internacional), bem como para saber se a arbitragem 

internacional concorria com a reserva de jurisdição que, no âmbito interno, têm os Tribunais 

Administrativos para resolver conflitos da Administração francesa. 

No Brasil, essas questões simplesmente não se colocam.
74

  

Isso explica por que a jurisprudência brasileira adota, há mais tempo, o 

entendimento de que há “legalidade do Juízo Arbitral, que nosso Direito sempre admitiu e 

consagrou, até mesmo nas causas contra a Fazenda” (Caso “Lage”).
75

 É que, no Brasil, 

sempre bastou ter capacidade contratual. 

Por isso, quando se pronuncia casuisticamente, o Judiciário brasileiro — que tem 

notória posição mais favorável à arbitragem do que os Tribunais de Contas — não encara a 

questão da arbitrabilidade subjetiva sob o ângulo da internacionalidade, pois o Brasil adota o 

sistema monista, com iguais regimes para a arbitragem nacional ou internacional. Ademais, 

tampouco se preocupa com eventual concorrência com a competência exclusiva dos juízes 

estatais para determinadas causas relacionadas à Administração federal (art. 109, I, da 
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FRANÇA, Cours de Cassation, 1ª Câmara, acórdão (arrêt) 61-12.255, Galakis vs. Trésor Pulic, julgado em 

2.5.1996 (Caso “Galakis”). 
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 SALLES, Arbitragem em contratos administrativos cit., 2011, p. 217 e 297. 
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BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Agravo de Instrumento 52.181, Espólio de Henrique Lage e outros vs. 

União Federal, Rel. Min. Bilac Pinto, j. 14.11.1973, DJ 15.2.1974, p. 720 (Caso “Lage”). — O caso tratava 

da possibilidade de a União, pelo Decreto-Lei 4.648/1942, incorporar ao seu patrimônio os bens e direitos da 

Organização Lage e do espólio de Henrique Lage, por interesse da defesa nacional, em estado de guerra. 

Diante da dificuldade para fixação da indenização pela expropriação pela União, surgiu a proposta de solução 

por arbitragem, aceita pelo Ministro da Fazenda, e determinada pelo Presidente da República por meio de 
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Geral da Fazenda Nacional suscitou a inconstitucionalidade do juízo arbitral e levou o Legislativo a rejeitar a 

abertura do crédito orçamentário. Os interessados ingressaram no Judiciário, e foram vencedores na primeira 

instância, em segunda instância (Tribunal Federal de Recursos) e, finalmente, no Supremo Tribunal Federal, 

que, além de confirmar a constitucionalidade do uso do juízo arbitral pela Fazenda Pública, confirmou 

também a constitucionalidade da cláusula de irrecorribilidade da sentença arbitral. O caso foi julgado sob a 

vigência da Constituição de 1967 e da Emenda Constitucional 1, de 1969, mas o entendimento continua 

válido para a Constituição de 1988, e vem sendo citado pela doutrina e pela jurisprudência atual, e.g., no 

Caso “AES Uruguaiana”. 
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CF/1988), pois esta não trata de reserva de jurisdição, nem implica hipótese de ação 

judiciária necessária. Não há aí, nas palavras de CARLOS ALBERTO DE SALLES, 

“indisponibilidade de jurisdição”.
76

 

Com efeito, para aferição de arbitrabilidade subjetiva, o Poder Judiciário brasileiro 

se satisfaz ao constatar a situação jurídica da Administração na posição de contratante, pela 

qual revela o exercício de sua capacidade contratual e, portanto, sua arbitrabilidade subjetiva 

para a hipótese. 

Nesse sentido, em julgado de 2007 (Caso “AES Uruguaiana”), o Superior 

Tribunal de Justiça afirmou que “são válidos e eficazes os contratos firmados pelas sociedades 

de economia mista exploradoras de atividade econômica de produção ou comercialização de 

bens ou de prestação de serviços (art. 173, § 1º da CF/1988) que estipulem cláusula 

compromissória submetendo à arbitragem eventuais litígios decorrentes do ajuste”.
77

  

O caso trata de hipótese de ente administrativo (empresa estatal) regido pelo 

regime jurídico das pessoas privadas e, por isso, seria possível argumentar que este julgado 

reconheceu a validade da arbitragem porque esta é um instrumento típico do regime privado. 

Esse argumento seria válido se a lei tivesse adotado a “submissão ao regime privado” como 

critério de arbitrabilidade subjetiva, contudo — além de contrariar premissa deste trabalho de 

que os regimes público e privado convivem em todas as relações da Administração —, não é 

esse o critério legal, mas, sim, o da capacidade contratual. 

Em todo caso, o estudo comparado com o Direito francês — e também com o 

Direito italiano, como se verá adiante — contribui para mostrar que a lógica não permite nem 

mesmo às posições mais conservadoras falar em uma inarbitrabilidade subjetiva “intrínseca” 

às pessoas jurídicas de direito público. As questões sobre o maior ou menor uso desse 

expediente cabem ao juízo de adequação do legislador e à gestão responsável do 

administrador. 
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BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, 2ª Turma (1ª Seção — Direito Público), Recurso Especial 606.345-

RS e 606.439-RS, AES Uruguaiana Empreendimentos Ltda. vs. CEEE — Companhia estadual de energia 

elétrica do Rio Grande do Sul, Rel. Min. Otávio de Noronha, j. 7.5.2007, DOU 8.6.2007 (Caso “AES 
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Por tudo isso, entende-se que o quesito da arbitrabilidade subjetiva muito se 

aproxima do já conhecido pressuposto processual subjetivo da “capacidade de ser parte” 

(art. 70 do CPC/2015), no caso, “capacidade de ser parte em arbitragem”, a qual, no direito 

brasileiro, está automaticamente atendida se tiver a parte capacidade contratual.
78

 

Finalmente, e pelo mesmo motivo, tampouco se pode confundir a “capacidade de 

contratar” (e de arbitrar) da pessoa jurídica com a capacidade (rectius, poder) para que 

determinado órgão contrate (e convencione arbitragem). Seja nas pessoas jurídicas de direito 

público, seja nas pessoas jurídicas de direito privado, a questão dos poderes de seus 

representantes para firmar convenção arbitral é assunto diverso da arbitrabilidade subjetiva. 

Assim, devem-se diferenciar os limites de arbitrabilidade ratione personae da própria 

Administração dos limites de competência do órgão que lhe faz as vezes na arbitragem — 

razão por que esses limites são estudados de forma separada (cf. capítulo 4.).  

3.2 ARBITRABILIDADE OBJETIVA 

O conceito de arbitrabilidade objetiva (ou “arbitrabilidade ratione materiae”) diz 

respeito à possibilidade de determinado objeto ter seu destino determinado por sentença 

arbitral. 

Os critérios de sua definição variam de país para país. Por exemplo, na França, o 

Código Civil adota o conceito jurídico indeterminado de ordem pública.
79

 Por sua vez, outros 

países, como Alemanha
80

 e Portugal,
81

 adotam o critério da transigibilidade. Por seu turno, 
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ALEMANHA, Código de Processo Civil (ZPO), “§ 1030 Arbitrabilidade (1) Qualquer reclamação pecuniária 

poderá ser objeto de uma convenção de arbitragem. Uma convenção de arbitragem em créditos não 

pecuniários tem efeitos assim como as partes têm direito sobre o assunto da disputa para chegar a um acordo” 

(tradução livre disponível em inglês em: [http://www.trans-lex.org/600550#toc_0]. Acesso em 10.11.2016). 
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países como Itália
82

 e Espanha
83

 adotam o critério da disponibilidade, contando com previsões 

específicas para aplicação da arbitragem até mesmo em relações não contratuais (e.g., 

arbitragem testamentária
84

). O Brasil, como se sabe, adota o critério da disponibilidade 

cumulado com o da patrimonialidade.
85

  

Todavia, embora seja comum que os legisladores se refiram à disponibilidade, à 

patrimonialidade ou à transacionabilidade como critérios de aferição da arbitrabilidade 

objetiva, deve-se ter em vista que tais critérios são opções do legislador — frequentes, é 

verdade, mas não intrínsecas ao conceito de arbitragem enquanto método de resolução de 

disputas. Tanto é que há locais em que se admite até mesmo a arbitragem em questões não 

patrimoniais, como no Estado de Indiana (EUA), cujo Family Arbitration Act admite 

arbitragem em matérias de matrimônio e guarda.
86
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PORTUGAL, Nova Lei de Arbitragem (Lei 63/2011), “1 — Desde que por lei especial não esteja submetido 

exclusivamente aos tribunais do Estado ou a arbitragem necessária, qualquer litígio respeitante a interesses de 

natureza patrimonial pode ser cometido pelas partes, mediante convenção de arbitragem, à decisão de 

árbitros. 2 — É também válida uma convenção de arbitragem relativa a litígios que não envolvam interesses 

de natureza patrimonial, desde que as partes possam celebrar transação sobre o direito controvertido” . 
82

 
 

ITÁLIA, Código de Processo Civil, Art. 806. “As partes podem decidir por árbitros disputas entre eles 

decorrentes que não tenham por objeto direitos indisponíveis, a menos que expressamente proibido por lei. 

Os litígios referidos no artigo 409 [direito do trabalho] podem ser decididos por árbitros somente se forem 

requisitadas por lei ou nos contratos ou acordos coletivos”. Art. 808-bis. “As partes poderão estabelecer um 

acordo específico, a ser decidido por árbitros futuros litígios relativos a uma ou mais relações 

extracontratuais determinadas. O acordo deve por fim ter a forma necessária para o compromisso no artigo 

807” (tradução livre). 
83

 
 

ESPANHA, Ley de Arbitraje (Ley 60/2003), Art. 2º. 1. Son susceptibles de arbitraje las controversias sobre 

materias de libre disposición conforme a derecho. 
84

 
 

A arbitragem testamentária é admitida pela Lei de Arbitragem da Espanha (Lei 60/2003, art. 10º) e, na Itália, 

pelo Código de Processo Civil (art. 808-bis) e pelo Código Civil (art. 587 e 706). — No Brasil, defendendo a 

arbitragem testamentária, cf. CAHALI, Francisco José. Ensaio sobre arbitragem testamentária no Brasil com 

paradigma no direito espanhol. Revista de Mediação e Arbitragem, v. 5, n. 17, p. 54-70. São Paulo: RT, 

abr./jun. 2008. 
85

 
 

CC/2002, Art. 852. “É vedado compromisso para solução de questões de estado, de direito pessoal de família 

e de outras que não tenham caráter estritamente patrimonial”.  

 Lei 9.307/1996, Art. 1º “As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios 

relativos a direitos patrimoniais disponíveis”. 
86

 EUA, Estado de Indiana, Indiana Code, Secction 34-57-5-1. Disponível em: [https://iga.in.gov]. Acesso em 

11.11.2016. — No Brasil, defendendo que as consequências patrimoniais de demandas de família são 

arbitráveis, cf. CARMONA, Arbitragem e processo cit., 2009, p. 39. 
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Daí já se vê, como notou EDOARDO RICCI, que não há necessária conexão lógica 

entre disponibilidade do objeto da lide e admissibilidade da arbitragem,
87

 tratando-se não de 

uma questão ontológica, mas de uma escolha legislativa. 

3.2.1 Arbitrabilidade objetiva das coisas públicas 

Em relação à Administração Pública, a questão da arbitrabilidade objetiva é mais 

controversa do que a da arbitrabilidade subjetiva, com questões que vão desde a extensão dos 

direitos passíveis de compromisso até o questionamento sobre se realmente existem, a 

pretexto de que a Administração Pública não teria direitos disponíveis.
88

 

Contra a existência de arbitrabilidade objetiva das coisas sob gestão da 

Administração Pública, argumenta-se que “a Administração, conceitualmente, não possui 

interesses disponíveis [pois] o chamado interesse público secundário só é juridicamente 

reconhecido quando coincidente com o primário. Por isso, (...) jamais pode dispor do 

interesse público secundário” submetendo-o à arbitragem.
89

 

Adicionalmente, argumenta-se que a arbitragem no setor público feriria o princípio 

da supremacia do interesse público, na medida em que se estaria dando espaço para interesses 

neoliberais.
90

 Argumenta-se, ainda, que o administrador não poderia “renunciar à legalidade” 

para permitir que o interesse público seja “interpretad[o] ao gosto de particulares desabituados 

do trato daquilo que é público”.
91
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RICCI, Edoardo Flavio. Desnecessária conexão entre disponibilidade do objeto da lide e admissibilidade de 

arbitragem: reflexões evolutivas. In: LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, 

Pedro Batista (coord.). Arbitragem: estudos em homenagem ao professor Guido Fernando da Silva Soares, 

in memoriam. São Paulo: Atlas, 2007, p. 403-411. 
88

 
 

Cf. JOSÉ EDUARDO CARREIRA ALVIM (Comentários à Lei de Arbitragem, 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2004, p. 31), nem tudo que é transacionável é arbitrável, por exemplo, a honra. E para PAULO BESSA 

ANTUNES (Direito ambiental, indisponibilidade de direitos, solução alternativa de conflitos e arbitragem. 

Revista de Arbitragem e Mediação, v. 30, p. 103, jul. 2011), igualmente, nem tudo que é disponível é 

arbitrável (e.g., disposição gratuita de tecidos). 
89

 MARTINS, Arbitragem e administração pública: contribuição para o sepultamento do tema cit., 2011, p. 205 

(destaques originais). 
90

 
 

Idem, 2011, p. 207-208. 
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ARRUDA JR., O Estado, a jurisdição e a arbitragem cit., 2012, p. 28. 
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Tampouco é este o entendimento majoritário.
92

 

Em primeiro lugar, tem-se que o argumento da indisponibilidade do interesse 

público em abstrato é superado pelos próprios críticos da arbitragem no setor público, os 

quais já reconheciam a possibilidade de haver opção legislativa que fizesse a tal 

“disposição”.
93

 De fato, além de não se poder admitir o circular raciocínio de que o interesse 

público secundário é igual ao primário (sob pena de se invalidar a própria distinção), já se viu 

que o conceito de indisponibilidade do interesse público não implica a indisponibilidade dos 

bens públicos,
94

 nem a mecanização da gestão administrativa (tópico 2.3.1). 

Em segundo lugar, como também já foi visto (tópico 2.3.3), tem-se que o conceito 

de “supremacia” do interesse público só tem utilidade científica quando identificado qual dos 

vários interesses públicos existentes deve ser eleito o “supremo”. Como toda eleição, esta 

também refletirá algum grau de adesão a uma ou outra ideologia, cujas críticas também só são 

úteis na medida em que demonstradas suas vantagens e desvantagens.
95

 Nesse sentido, não 

basta classificar a arbitragem de “privatista” ou “neoliberal” para afirmar que é contrária ao 

interesse público. 

Em primeiro lugar, porque a arbitragem, como método em si, não é “privatista” 

nem “neoliberal”. Entre meados dos séculos XIX e XX, auge do positivismo estatista, foi um 
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Igualmente aqui, as únicas referências encontradas na doutrina nacional com este entendimento são: 

BANDEIRA DE MELLO, Curso de direito administrativo cit., 2010; MARTINS, Arbitragem e 

administração pública: contribuição para o sepultamento do tema cit., 2011, p. 200; ARRUDA JR., O Estado, 

a jurisdição e a arbitragem cit., 2012. — Esse era também o entendimento em CÂMARA, Alexandre Freitas. 

Arbitragem nos conflitos envolvendo as agências reguladoras. Revista de Direito da Associação dos 

Procuradores do Estado do Rio de Janeiro, n. 11, 2002, p. 149, que concebia apenas a possibilidade de 

“peritos-árbitros”, mas não de arbitragem para a Administração. Contudo, não é mais esse o entendimento do 

autor [informação verbal de 29.11.2016, gentilmente concedida por mensagem eletrônica]. — Todas as 

demais referências deste trabalho são em sentido contrário. 
93

 
 

Reconhecendo que a indisponibilidade não era limitadora da atividade legislativa, mas sim a “supremacia do 

interesse público” e o “princípio da legalidade”, ver, respectivamente: MARTINS, Arbitragem e 

administração pública: contribuição para o sepultamento do tema cit., 2011, p. 207-208; ARRUDA JR., O 

Estado, a jurisdição e a arbitragem cit., 2012, p. 28. 
94

 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. O regime jurídico das utilidades públicas: função social e 

exploração econômica dos bens públicos. Tese de livre-docência — FDUSP, São Paulo, 2008, p. 353. 
95

 
 

Afirmando que “o critério da ideologia é seu caráter justificador de posições sociais vantajosas”: DEMO, 

Pedro. Metodologia científica em ciências sociais, 3. ed. São Paulo: Atlas, 1995, p. 18. — Na literatura 

clássica, é referência no tema da necessidade de se enfrentar a questão da influência dos valores morais nas 

“ciências do espírito”, não para excluí-los, mas para compreendê-los, a obra: WEBER, Max. A 

“objetividade” do conhecimento na ciência social e na ciência política. In: _____. Metodologia das ciências 

sociais, Parte I, 4ª ed, p. 107-154. Trad. Augustin Wernet. São Paulo: Cortez, 2001 [original de 1917]. 
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método típico do Direito Internacional Público. Datam dessa época, por exemplo, as vitórias 

de Barão do Rio Branco, que, por meio de arbitragem, consolidou as fronteiras brasileiras
96

 — 

matéria diretamente relacionada à soberania do Estado, à ordem pública e a bens públicos 

indisponíveis. Se as circunstâncias “imperativas” desses conflitos justificaram o seu uso, a 

lógica impõe aceitá-lo também em circunstâncias “voluntárias”. Portanto, não existe 

inarbitrabilidade (objetiva ou subjetiva) intrínseca ao Estado e às coisas públicas. 

Em segundo lugar, porque a arbitragem não é um método destinado a dar um 

resultado desfavorável ao Estado ou ao interesse público. Como visto (tópico 1.3), trata-se de 

método que resguarda o devido processo legal e cuja principal característica, que é a escolha 

do julgador pelas próprias partes, é incompatível com a pressuposição de que seja um sistema 

a priori mais desvantajoso. Desvantagem haverá, isto sim — e este é o caminho que o uso 

pejorativo dos adjetivos “privatista” e “neoliberal” quer encurtar —, caso haja captura do 

julgador ou dos administradores que escolherem o julgador. A preocupação, então, é a 

accountability e o controle dos sujeitos envolvidos (cf. tópico 3.3).  

Em terceiro lugar, vê-se que o argumento da legalidade (cf. tópico 2.3) é reflexo 

dos dois anteriores. Argumentar que o administrador público não pode optar pela arbitragem 

porque não pode “renunciar à legalidade” só seria válido se a prévia autorização judiciária 

fosse pressuposto para o exercício da função administrativa, o que é inadmissível (cf. tópico 

3.1).  

De fato, se a indisponibilidade é resolvida por ato do legislador, e o ato do 

legislador é o que define qual é a “supremacia do interesse público”, não haveria o que 

discutir. O que o argumento esconde é a desconfiança no administrador e no próprio 

legislador. E se desconfiança há, a solução não é escondê-la, mas enfrentá-la. 

Superados os argumentos pretensamente ontológicos da inarbitrabilidade objetiva 

das coisas públicas, verifica-se, a seguir, que o foco deve estar na ideia de que são os 
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 Na disputa contra a Argentina sobre a região de Missões, Rio Branco obteve vitória em favor do Brasil com o 

laudo arbitral de 5 de fevereiro de 1895, proferido pelo Presidente dos EUA. E na disputa contra a França 

sobre a região do Amapá, obteve vitória em favor do Brasil com o laudo arbitral de 1º de dezembro de 1900, 

proferido pelo Presidente do Conselho Federal da Suíça. Para aprofundamento, ver OTTONI, Davi Niemann. 

O instituto da arbitragem durante o período do Barão do Rio Branco. Revista Ciência Jurídica, v. 23, n. 145, 

p. 264-282. Belo Horizonte: jan./fev. 2009. 
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condicionantes legais que determinam a arbitrabilidade objetiva de determinado conflito 

administrativo — ou disponibilidade condicionada, na expressão de CARLOS ALBERTO DE 

SALLES.
97

 

3.2.2 O Direito italiano e a arbitrabilidade dos “direitos subjetivos” 

Na Itália, a questão da arbitragem na Administração Pública conta com longa 

história de discussões doutrinárias e alterações (e hesitações) legislativas.
98

 Atualmente, o 

tema está disciplinado, de forma geral, no seu Código de Processo Administrativo de 2010 

(com nova redação desde 2011)
99

 e, de forma específica, no seu novo Código de Contratos 

Públicos de abril de 2016,
100

 cuja recentíssima edição demonstra a atualidade do tema. 

Como se sabe, a Itália adotou, por influência do direito francês, a jurisdição dual, o 

que torna aplicável ao direito italiano o raciocínio anteriormente desenvolvido sobre o direito 

francês em matéria de arbitrabilidade subjetiva (tópico 3.1.2).
101

 Em matéria de 
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SALLES, Arbitragem em contratos administrativos cit., 2011, p. 294, em que deduz esta ideia da tese de que 

a alienação de bens públicos não é vedada, senão condicionada pela lei, cf. MARQUES NETO, O regime 

jurídico das utilidades públicas cit., 2008, p. 374-379; MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. 

Bens público cit., 2012, p. 304-314. 
98

 
 

A arbitragem envolvendo entes públicos era questão posta desde antes da unificação dos Estados na Itália 

(entre meados dos séculos XIX e XX), mas foi no fim do século XX que o tema teve verdadeira erupção 

legislativa, em torno da “Lei-quadro de obras públicas” (Lei 109, de 11.2.1994, conhecida por “Legge 

Merloni”), que, ao longo de três reformas em menos de uma década (Legge Merloni bis, ter e quarter, esta 

última de 2002), todas com polêmicas de interpretação tratadas na doutrina e na jurisprudência, hesitou sobre 

a vedação da arbitragem no setor público, a extensão da arbitragem aos “interesses legítimos”, a admissão de 

compromisso arbitral (pós-litígio), entre outros temas sensíveis. A edição do “Código dos Contratos 

Públicos” (Decreto Legislativo 163, de 12.4.2006), após um curto período em que inesperadamente foi 

prevista a proibição da cláusula compromissória aos entes públicos (Lei Orçamentária 244, de 24.12.2007) 

— “proibição esta que, na realidade, nunca ocorreu efetivamente” —, finalmente consolidou a arbitrabilidade 

das controvérsias sobre obras públicas (cf. redação do Decreto Legislativo 53, de 20.3.2010). Cf. 

OCCHIPINTI, Elena. L’arbitrato amministrato nelle opere pubbliche. Il Tecnico Legale, n. 10, p. 45-51. 

Milão: Gruppo24ore, 2013 (citação: p. 46; tradução livre); ODORISIO, Emanuele. Arbitrato rituale e lavori 

pubblici. Milão, 2011, p. 139-312. ― Atualmente, vige novo Código de Contratos Públicos (Decreto 

Legislativo 50, de 18.4.2016, que ab-rogou o Decreto Legislativo 163, de 2006), que institui novo regime em 

matéria de arbitragens no setor público. 
99

 ITÁLIA, Decreto Legislativo 104, de 2.7.2010 (Código de Processo Administrativo). O art. 12 (com nova 

redação pelo Decreto Legislativo 195, de 15.11.2011). 
100

 
 
ITÁLIA, Decreto Legislativo 50, de 18.4.2016, editado por delegação da Lei 11, de 28.1.2016, pela qual o 

Poder Legislativo delegou ao Poder Executivo a atribuição de conformar a legislação italiana às diretrizes 

pertinentes da União Europeia (Diretrizes 2014/23, 2014/24 e 2014/25). 
101

 
 
Cf. ODORISIO, Arbitrato rituale e lavori pubblici cit., 2011, p. 1-6. 
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arbitrabilidade objetiva, porém, o estudo é especialmente mais interessante pela perspectiva 

do direito italiano. 

Isso porque, ao definir os critérios de competência de cada jurisdição, o direito 

italiano desenvolveu conceitos que, mais tarde, tomaram o centro das discussões a respeito da 

arbitrabilidade das relações administrativas.  

Trata-se da distinção entre “direitos subjetivos” (diritti soggetivi) e “interesses 

legítimos” (interessi legittimi).
102

 O diritto soggetivo corresponde a conceito próximo ao de 

“direito subjetivo”, tal qual conhecido, no Brasil, pela Teoria Geral do Direito:
103

 trata-se de 

situação de vantagem protegida pelo ordenamento no interesse individual de alguém em 

relação ao Estado (e.g., indenização pela desapropriação). Já o interesse legittimo trata da 

proteção dada pelo ordenamento no interesse geral contra ilegítima ação do Estado, no 

exercício de seus poderes (e.g., abuso de poder na desapropriação).
104

 

Tradicionalmente, os “direitos subjetivos” são conhecidos pela jurisdição ordinária 

e os “interesses legítimos” pela jurisdição administrativa. Em regra, o juiz ordinário conhece 

da causa em que a Administração age “privada de autoridade” — seja porque agiu sob 

“carência absoluta de poder”, seja porque decidiu empregar “instrumentos de direito privado” 

—, caso em que pode declarar a nulidade de seus atos, com efeitos inter partes. Por sua vez, o 

juiz administrativo conhece da causa em que a Administração agisse “com autoridade” — 
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Na França, tanto o “direito subjetivo” como o “interesse legítimo” seriam de competência da jurisdição 

administrativa, não da jurisdição comum, cf. BANDEIRA DE MELLO, Curso de direito administrativo cit., 

2010, p. 951. 
103

 
 
Tratando do “direito subjetivo” como “figura típica da relação de direito privado”, mas, no atual contexto 

histórico, “limitado pelo equilíbrio que deve existir entre os princípios do individual e do social”: AMARAL, 

Francisco. Direito civil: introdução, 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 188 e 193. — Tratando do 

“direito subjetivo” como “ferramenta técnica” que abrevia “o trabalho insano de descrever todas as normas 

incidentes sobre a situação: FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, 

decisão, dominação, 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 150. 
104

 
 
TRAVI, Aldo. Lezioni di giustizia amministrativa, 11. ed. Torino: G. Giappichelli, p. 75-85, em que usa o 

exemplo da desapropriação e afirma que a jurisdição administrativa recai sobre a “legitimidade” do ato, e 

raramente sobre o “mérito” do ato; BANDEIRA DE MELLO, Curso de direito administrativo cit., 2010, 

p. 950-952, em que afirma que a distinção é concebida “por um antiquado corte símile ao Direito Privado” e 

cuja nota 4 resume as explicações de autores italianos clássicos a respeito dessa distinção. 
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cujo regular exercício é de “legítimo interesse” do cidadão —, caso que pode anular o seu 

ato, com efeitos erga omnes.
105

  

A ideia dessa divisão ainda existe e influencia a organização jurisdicional italiana, 

porém, hoje, tem importância subsidiária às regras de direito positivo que não 

necessariamente distribuem as competências de acordo com a ideia inicial. Há situações em 

que a lei reserva à jurisdição administrativa situações que não se limitam à discussão de 

“interesses legítimos” — chamada “jurisdição geral de legitimidade” (“giurisdizione 

generale di legittimità”) —, podendo incluir a análise de “direitos subjetivos” como matéria 

principal, inclusive — caso em que se fala em “jurisdição exclusiva” (“giurisdizione exclusiva 

del giudice amministrativo”).
106

 

Isso explica, em parte, por que o Código de Processo Administrativo italiano de 

2010 afirma que é arbitrável o “direito subjetivo sob jurisdição do juízo administrativo”: pois 

direito subjetivo não há apenas na jurisdição ordinária, mas também na administrativa — 

trata-se da citada jurisdição exclusiva. Como se extrai do seu texto: 

Artigo 12: As controvérsias relativas a um direito subjetivo sob jurisdição do 

juízo administrativo [diritti soggetivi devolute alla giurisdizione di giudice 

amministrativo] podem ser resolvidas mediante arbitragem ritual de direito 

no sentido do artigo 806 e seguintes do Código de Processo Civil.
107

 

Essa fórmula é criticada por deixar abertas algumas questões. Discute-se, por 

exemplo, se os “interesses legítimos” são também arbitráveis.
 108

 Alguns defendem que não, 

sob o argumento de que tudo que respeite a tais direitos é de interesse geral. Outros, porém, 
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BIN, Roberto; PITRUZZELA, Giovanni. Diritto pubblico. Torino: G. Giappichelli, 2013, p. 407-408; 

BANDEIRA DE MELLO, Curso de direito administrativo cit., 2010, p. 951. — Na França (cf. tópico 3.1.2) 

não se distinguem “direitos subjetivos” e “interesses legítimos”, situações estas que, naquele ordenamento, 

são sempre de competência da “Justiça Administrativa”. Lá, contudo, diferencia-se o “contencioso de plena 

jurisdição” (no caso de situação individual subjetiva) e o “contencioso de anulação” (no caso de controvérsia 

sobre a objetiva legalidade), cf. BANDEIRA DE MELLO, Curso de direito administrativo cit., 2010, p. 951. 
106

 
 
CASSESE, Sabino. Istituzioni di diritto amministrativo — corso di diritto amministrativo, v. I, 4. ed. Milão: 

Giufrè, 2013, p. 565. 
107

 ITÁLIA, Decreto Legislativo 104, de 2.7.2010 (Código de Processo Administrativo), art. 12 com redação 

pelo Decreto Legislativo 195, de 15.11.2011. Tradução livre. — O conceito de “arbitragem ritual de direito” 

será explicado adiante, neste mesmo tópico. 
108

 
 
SANDULLI, L’arbitrato nel códice del processo amministrativo cit., 2013, 2013, p. 207; ANSELMI, 

Daniela. L’arbitrato dela pubblica amministrazione. Genova: fev. 2016, p. 3-4. Disponível em: 

[http://www.anselmiassociati.com/?p=2955]. Acesso em 18.11.2016. — Ambas as obras ora citadas 

comentam, ainda, a polêmica em torno da jurisdição competente (administrativa ou ordinária) para julgar 

ação de anulação de sentença arbitral no âmbito administrativo (idem, ibidem). 
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defendem que as repercussões patrimoniais são de interesse individual e disponível, portanto, 

arbitráveis (e.g., indenizações pecuniárias).
109

 

Em todo caso, essa previsão já proporciona importantes definições.  

A primeira definição é a de que são arbitráveis não apenas os “direitos subjetivos” 

submetidos à jurisdição ordinária, mas também os submetidos à jurisdição administrativa (no 

âmbito de sua jurisdição exclusiva). Nota-se que lei se limitou a afirmar a arbitrabilidade 

desta segunda hipótese, pois, para a primeira hipótese, dúvida não há, já que os italianos a 

enquadram naturalmente na permissão geral do seu Código Civil (art. 806), que admite a 

arbitrabilidade dos “direitos disponíveis”. Assim, a doutrina italiana já reconhecia que, 

“depois da Lei n. 205/2000, pode-se afirmar que são arbitráveis as controvérsias relativas a 

direitos subjetivos disponíveis (...) a despeito de qual seja o juiz que tem jurisdição sobre 

aquele direito subjetivo”.
110

 

Se dúvida já não havia do ponto de vista doutrinário, hoje tampouco há do ponto de 

vista legislativo, já que, ao editar o novo Código de Contratos Públicos de 2016, não se fez 

qualquer distinção sobre a jurisdição do direito subjetivo arbitrável, mas apenas ao objeto da 

relação jurídica da qual decorra o direito subjetivo: 

Art. 209. Os litígios sobre direitos subjetivos, decorrentes da execução de 

contratos públicos de obras, serviços, suprimentos, concursos de projetos e 

de ideias, incluindo as resultantes da impossibilidade de se chegar ao acordo 

amigável referido nos artigos 205 e 206, podem ser submetidos a árbitros. A 

arbitragem (...) também se aplica aos litígios relativos às concessões e aos 

contratos públicos de obras, serviços e fornecimentos em que seja parte uma 

sociedade com participação pública ou uma sociedade controlada ou 

coligada a uma sociedade com participação pública (...) ou que tenham por 

objeto obras ou fornecimentos financiados com recursos dos orçamentos 

públicos.
111
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Defendendo esta última posição, sob perspectiva de que tais interesses têm “natureza disponível (rectius, 
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110

 
 
NICTOLIS, Rosanna de. Riparto de giurisdizione e arbitrato. In: _____; CARINGELLA, Francesco; 
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ITÁLIA, Decreto Legislativo 50, de 18.4.2016, art. 209 (tradução livre). 
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A segunda definição é a de que a jurisdição exclusiva dos juízes administrativos 

não exclui a possibilidade de exercício de jurisdição arbitral sobre a mesma controvérsia. O 

sentido a ser dado à “exclusividade” desta jurisdição é o de que, se submetida à jurisdição 

estatal, determinada matéria será submetida ao juízo administrativo, mas não se submetida à 

jurisdição arbitral. Esse é o entendimento que se compatibiliza com aquele fixado pela Corte 

Constitucional italiana (em 1963), que reconheceu a constitucionalidade da arbitragem: 

As dúvidas colocadas não têm razão de ser, pois é infundado que o instituto 

arbitral afete o princípio de que o exercício da função jurisdicional é 

reservada aos magistrados instituídos e regulados pelas normas de 

organização judiciária (art. 102 da Constituição), ou que derrogue a norma 

que veta afastar-se do juiz natural preconstituído por lei (art. 25 da 

Constituição).
112

 

Como se vê, no Direito italiano, a dualidade de jurisdição e a existência de assuntos 

reservados à jurisdição administrativa não são, por si, impeditivas da cognição arbitral na 

mesma hipótese, de sorte que a questão se desloca da repartição de competências 

jurisdicionais para a natureza dos direitos jurisdicionados — compreensão esta que, no Direito 

italiano, é enriquecida com sua distinção entre “direitos subjetivos” e “interesses legítimos”. 

Na medida em que o Direito italiano admite a arbitrabilidade das relações “que não 

tenham por objeto direitos indisponíveis, a menos que expressamente proibido por lei”, a 

lógica — e, para que não fique dúvida, também a lei — leva à conclusão de que são 

arbitráveis os “direitos subjetivos”. 

Por fim, cabe anotar que o Direito italiano tem regulado intensamente esta matéria 

não só no que respeita à arbitrabilidade das controvérsias, mas principalmente em relação ao 

procedimento arbitral. 
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ITÁLIA, Corte Constitucional, Sentenza 5 febbraio 1963, n. 2, Rel. Michele Fragali. Disponível em: 

[http://www.cortecostituzionale.it]. Acesso em 19.11.2016. Tradução livre. — Afirmando que a doutrina já 

reconheceu que este precedente tira a consistência da tese da natureza contratual da arbitragem e reforça a 

tese da natureza de “jurisdição privada”: ODORISIO, Arbitrato rituale e lavori pubblici cit., 2011, p. 436-

448, especialmente p. 444. — Analisando e defendendo a tese de que a arbitragem é uma “jurisdição 

privada” que desafia o monopólio estatal da jurisdição, sob o ponto de vista dos ordenamentos italiano, 

francês, belga, espanhol e brasileiro, cf. BONATO, La natura e gli effetti del lodo arbitrale cit., 2012, p. 185 

e 251. 
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Um aspecto importante é a opção de que a Administração Pública só possa 

participar de arbitragem ritual, que, naquele país, se diferencia da arbitragem irritual.
113

 A 

primeira (ritual) tem natureza processual e resulta em uma decisão (lodo arbitrale) que possui 

os mesmos efeitos da sentença judicial, tornando-se título executivo judicial mediante um 

expedito procedimento de homologação do juiz togado. A segunda (irritual) tem natureza 

apenas contratual
114

 e resulta em um negócio jurídico (lodo contratualle) que, como tal, é 

anulável por juiz de primeiro grau, e não pode ser objeto do referido procedimento 

homologatório para assumir eficácia executiva.
115

 

Outro aspecto importante é a existência de uma “Câmara Arbitral para os Contratos 

Públicos” como órgão auxiliar da “Autoridade Nacional Anticorrupção”,
116

 com atribuição 

para, entre outras coisas, nomear o presidente das arbitragens de contratos públicos (após a 

nomeação livre e independentemente dos árbitros indicados por cada parte). Na medida em 

que essa “Câmara Arbitral” não tem um regulamento, não se pode afirmar que se trata de um 

obrigatório uso de arbitragem institucional em uma “instituição arbitral pública” (tampouco 

que haja uma vedação a arbitragens ad hoc).
117

 

 

                                                 
113

 ITÁLIA, Decreto Legislativo 104, de 2.7.2010 (Código de Processo Administrativo), art. 12: “As 

controvérsias relativas a um direito subjetivo sob jurisdição do juízo administrativo podem ser resolvidas 
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(tradução livre). 
114

 
 
Discutindo a natureza contratual ou processual da arbitragem irritual, e advogando que, dada a afinidade, a 

arbitragem irritual deveria ter a arbitragem ritual como paradigma para fins de analogia interpretativa ou 
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[http://works.bepress.com/valerio_sangiovanni/66/]. Acesso em 20.11.2016. Publicado em 2008. 
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BONATO, Panorama da arbitragem na França e na Itália cit., 2014, p. 72-73. 
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Esta câmara (“camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture”) já estava prevista 

desde o antigo Código de Contratos Públicos de 2006 e foi mantida no novo e atual Código de Contratos 
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Lei 190, de 2012, incorporou, por meio da Lei 114, de 2014, a “Autoridade para a vigilância dos contratos 

públicos de obras, serviços e fornecimentos” (“AVCP”, que remonta à antiga “Autoridade para vigilância das 

obras públicas” instituída pela Lei 109/1994, chamada “Lei Merloni”, modificada pelo antigo Código de 

Contratos Públicos de 2006 e mantido no atual Código de Contratos Públicos de 2016), o que implicou 

assumir as suas atribuições, entre elas, a de autoridade responsável pela “Câmera Arbitral para os Contratos 

Públicos”. Cf. ITÁLIA, Autorità Nazionale Anticorruzione, Presidente. Exposição de motivos da nomeação 

da lista de árbitro da Câmara Arbitral para os Contratos Públicos. Disponível em: 
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iglio.arbitrale.10.02.15.pdf]. Acesso em 20.11.2016. Publicado em 10.2.2015.  
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Para alguns, estes e outros aspectos refletem uma resistência dos italianos que, não 

podendo suprimir a arbitragem, tentam inviabilizá-la.
118

 Em todo caso, respeitadas as críticas 

a respeito das escolhas feitas, fato é que o legislador italiano tem manifestado seu juízo de 

adequação. 

3.2.3 Arbitrabilidade das relações administrativas no Brasil 

A partir do estudo anterior, são reveladas fragilidades dos argumentos que se tem 

utilizado na análise da arbitrabilidade objetiva das relações administrativas, no Brasil. A 

abstrata invocação dos argumentos da legalidade, da indisponibilidade e da supremacia do 

interesse público não compreende o fenômeno na sua inteireza e, quando associada à teoria 

italiana dos interesses públicos primários e secundários, tem ainda suas conclusões desviadas 

em razão de erros metodológicos (ou, no mínimo, bibliográficos). É preciso rever o que já se 

afirmou sobre este assunto, bem como buscar critérios mais seguros para identificar quais são 

“os conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis” da Administração (art. 1º, §1º da 

Lei 9.307/1996). 

3.2.3.1 Critérios de arbitrabilidade segundo os Tribunais de Contas e os Tribunais 

judiciários 

Inicialmente, a possibilidade de a Administração pactuar arbitragem sofreu especial 

oposição dos Tribunais de Contas, notadamente do Tribunal de Contas da União que, 

seguindo sua tendência de interpretar a lei restritivamente, afirmou que “o juízo arbitral é 

inadmissível em contratos administrativos, por falta de expressa autorização legal e por 

contrariedade a princípios básicos do direito público”
119

 (TCU, Caso “CHESF”, 1993 ― no 

mesmo sentido: Caso “DNIT”, 2003; Caso “CBEE”, 2006).
120

 

Este entendimento jamais vingou perante o Poder Judiciário brasileiro. Nesse 

sentido, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal reviu decisão do Tribunal de 
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SANDULLI, L’arbitrato nel codice del processo amministrativo cit., 2013, p. 207. 
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Contas distrital que determinara a ente da Administração Pública que se abstivesse de fazer 

valer cláusula arbitral já contratada (Caso “Serveng-Civilsan”, 1999).
121

 De fato, consolidou-

se no Judiciário brasileiro o entendimento inaugurado no Caso “Lage” (STF, 1973) de que a 

Administração Pública pode participar de arbitragem. Após a edição da Lei 9.307/1996, esse 

entendimento foi reiterado na jurisprudência de Tribunais de Justiça (TJ/PR, Caso “Copel”, 

2005; TJ/MG, Caso “Consel”, 2013) e dos Tribunais Superiores (STJ, Caso “Compagás”, 

2012; Caso “Celi”, 2015).
122

 

Superadas as dúvidas sobre a possibilidade de a Administração participar de 

arbitragem, a questão se deslocou para os seus limites desta participação. 

Novamente, o Tribunal de Contas da União, em um primeiro momento, se 

manifestou de modo restritivo, afirmando, por exemplo, que o equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos administrativos seriam inarbitráveis, pois “as questões econômico-

financeiras são de interesse público e, por conseguinte, são indisponíveis a juízo arbitral” 

(Caso “ANTT”, 2012). Em outro caso, depois de se manifestar no sentido de que a sociedade 

de economia mista só poderia submeter ao juízo arbitral os seus bens in commercium relativos 

à sua atividade fim (“de cunho estritamente comercial”), reformou seu entendimento para 

afirmar que são arbitráveis questões relativas a indenizações eventualmente devidas quando 

da extinção dos contratos administrativos, no que se inclui a indenização de bens reversíveis. 

(Caso “Petrobras”, 2009-2013). Nessa segunda fase da discussão que se estende aos dias 

atuais, o Poder Judiciário também se mostra mais pró-arbitragem do que o Tribunal de Contas 

da União. Antes deste ter se manifestado contra a arbitrabilidade do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato, o Superior Tribunal de Justiça já havia se manifestado a favor desta 

mesma hipótese (Caso “Compagás”, 2011), entendimento este ratificado pelo Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais (Caso “Consel”, 2013) e, mais recentemente, pelo próprio Superior 

Tribunal de Justiça (Caso “Celi”, 2015). 

Ao apreciar a arbitrabilidade dos objetos administrativos, tanto o Tribunal de 

Contas da União
123

 como o Poder Judiciário
124

 já fizeram referência à distinção entre 
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Por todos, ver, no Apêndice: TCU, Caso “ANAC”, 2012; Caso “Petrobras”, 2013. 
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interesses “primários” e “secundários” da Administração Pública, método este também 

referido com muita frequência pela doutrina.
125

 Este critério, embora abstratamente possa 

fazer algum sentido, na prática, não é útil, pois não descreve de forma objetiva qual é a 

situação jurídico-administrativa que pode ser levada à arbitragem — além de revelar alguns 

erros metodológicos, como sê vê a seguir. 

3.2.3.2 Inadequação do critério dos interesses públicos “primários” e “secundários” 

Conforme se viu, o critério utilizado na Itália para identificar as situações jurídico-

administrativas arbitráveis é o dos “direitos subjetivos” (diritti soggettivi), que tem em vista a 

natureza da situação jurídica em que se encontra particular e Estado em uma determinada 

relação. Interessa ao estudioso brasileiro perceber que não é usada a distinção entre “interesse 

público primário” e “interesse público secundário”, ao contrário do que acontece por aqui.  

Curiosamente, essa diferença de abordagem pode ser explicada pelo fato de que as 

referências bibliográficas usadas no Brasil sobre esta classificação a contextualizam de forma 

diferente das referências usadas na Itália.  

Na Itália, essa classificação é mais frequentemente encontrada no contexto das 

lições de MASSIMO SEVERO GIANNINI
126

 sobre os interesses a serem ponderados no exercício 

do poder discricionário do administrador público. Segundo esse autor, o Estado congrega 

múltiplos interesses (Estado pluriclasse 
127

), a serem considerados pelo administrador no 

exercício de sua função, por meio de ponderações entre os interesses coletivos e privados 

(ditos secundários) com vistas aos interesses públicos (ditos primários).
128

 De fato, é ilusório 

acreditar que exista um só interesse público, conceito este cuja utilidade pragmática está 
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127

 
 
GIANNINI, Il pubblico potere cit., 1986, p. 46-57.  

128
 
 
GIANNINI, Massimo Severo. Diritto amministrativo, v. II. Milão: Giufrè, 1993, p. 47-49. 



 

 

 

147 

justamente no fato de ser abstrato e inespecífico.
129

 É no manejo desse fluido conceito que 

vem a teoria dos interesses públicos “primários” e “secundários” se propõe a ajudar.  

Os autores brasileiros
130

 que trouxeram essa classificação da Itália costumam citar 

RENATO ALESSI,
131

 que afirmava que a peculiaridade da pessoa jurídica administrativa é a de 

que sua função não é o de perseguir o seu interesse (“secundário”) enquanto sujeito de 

direitos, mas o de perseguir os interesses (“primários”) da coletividade.
132

 A partir daí, por 

resquício da “doutrina do fisco” (cf. tópico 2.2.3), passou-se a associar os interesses primários 

ao “soberano” e os secundários ao “Fisco”. Como se ainda vigesse a concepção de que o 

Estado tem duas personalidades diferentes (“o Estado manda e o Fisco paga”
133

), o próximo 

passo foi, equivocadamente, associar os interesses primários (“do soberano”) à 

indisponibilidade e os interesses secundários (“do Fisco”) à disponibilidade. Além de partir de 

premissas erradas, essas deduções pouco ajudam (e até atrapalham) na construção de um 

critério objetivo para se aferir o que é “direito disponível” no âmbito administrativo.  

Não se pode admitir como critério de arbitrabilidade algo tão indefinido. Precisa-se 

de uma regra, não apenas princípios.
134

 Talvez por não ter trilhado o caminho que levou 

àquelas equivocadas conclusões sobre os interesses públicos “primário” e “secundário”, a 

Itália chegou em outra solução para o problema da arbitrabilidade objetiva das coisas 

públicas, no qual, em vez de usar um critério subjetivo que se dedica a descobrir o que é 

“interesse público” (subjetividade no sentido de “abstração”) ou qual a natureza do “sujeito” 
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BONATO, Giovanni. Arbitragem e Poder Público no Brasil, na França e na Itália. Grupo de pesquisa da 
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16.9.2015, informação verbal. 
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“Esses interesses públicos, coletivos, de cuja satisfação a administração deve cuidar, não são, se note bem, 

simplesmente interesses da administração como sujeito jurídico em si, senão aquele que foi chamado 
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Sistema istituzionale del diritto amministrativo italiano. Milão: Giufrè, 1953, p. 151-152 (tradução livre), em 
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(Fisco ou soberano) titular do direito (subjetividade no sentido de “pessoalidade”), utiliza-se 

um critério objetivo que se dedica a descobrir qual é a natureza (objetividade concreta) da 

situação jurídica (relativa a um objeto) da Administração em uma dada relação.
135

 

Assim, o estudo comparado com o direito italiano proporciona uma reflexão sobre 

a necessidade de se adotar um critério objetivo de definição do que é “direito patrimonial 

disponível” da Administração. Não se propõe a transposição do sistema italiano baseado 

“direitos subjetivos” ao Brasil, conceito este que não tem tradição no ordenamento brasileiro. 

Propõe-se, porém, a busca por outros critérios, mais seguros que o critério subjetivo do 

“interesse secundário”, para se aferir a arbitrabilidade objetiva nas relações administrativas. 

3.2.3.3 Buscando critérios de arbitrabilidade 

CARLOS ALBERTO DE SALLES sustenta a “irrelevância da chamada arbitrabilidade 

objetiva para fins de admissão da arbitragem em contratos administrativos”, pois, partindo da 

premissa de que é necessária autorização legislativa para que a Administração participe de 

arbitragem, a questão da patrimonialidade e da indisponibilidade estaria “inteiramente 

superada”. Para o autor, neste ponto, importa apenas o que ele chama de arbitrabilidade como 

possibilidade jurídica “lato sensu”, que seria a licitude de submissão de um objeto à 

arbitragem considerando todo o ordenamento jurídico, e não só a patrimonialidade e 

disponibilidade do objeto que, no caso da Administração, seriam critérios superados pela 

expressa previsão legal. Atendida esta “possibilidade jurídica” em abstrato, será lícita a 

convenção arbitral, a qual, por sua vez, delimita, em concreto, o que ele chama de 

arbitrabilidade convencional (conceito equivalente ao dado para o termo “arbitrability”, nos 

EUA).
136
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Na medida em que este trabalho parte da premissa de que não é necessária a 

expressa previsão legal (cf. tópico 2.3.2), a questão ainda se põe ― até porque, atualmente, é 

preciso dar algum sentido à previsão legislativa da arbitrabilidade dos “direitos patrimoniais 

disponíveis” da Administração (art. 1º, §1º da Lei 9.307/1996).  

Como dito, o critério do interesse público “secundário” não é útil para definir a 

arbitrabilidade objetiva das relações administrativas. Com ainda mais razão, também não é 

útil o critério francês da “ordem pública”,
137

 altamente abstrato, e que só tem alguma 

operabilidade porque lá a previsão legal expressa é necessária para reverter a presunção de 

reserva de jurisdição aos juízes administrativos. Mesmo com a previsão legal, assim, tanto na 

França como na posição anteriormente citada, ainda será necessário descobrir o que se 

entende por “possibilidade jurídica” para fins de arbitrabilidade.  

Quanto à patrimonialidade não há dificuldade em sua conceituação: trata-se da 

expressão monetariamente aferível de uma relação jurídica. “O interesse não precisa ser 

econômico, mas o objeto da prestação há de ter conteúdo patrimonial. Na sua contextura, a 

prestação precisa ser patrimonial, embora possa corresponder a interesse extrapatrimonial”.
138

 

Assim, não só as obrigações contratuais da Administração podem ser objeto de arbitragem, 

como também as extracontratuais, especialmente as indenizações, como aconteceu, por 

exemplo, no Caso “Lage” (STF, 1973), que discutia indenização por desapossamento de 

guerra. 

Quanto à disponibilidade há mais controvérsias. Para alguns, no âmbito dos 

contratos administrativos, trata-se de questão já respondida, sob entendimento de que onde há 

contrato, haveria também disponibilidade e arbitrabilidade.
139

 Deve-se lembrar, no entanto, 

que mesmo no âmbito contratual há cláusulas que não são disponíveis convencionalmente, 
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como aquelas que decorrem de lei e/ou encerram poderes discricionários da Administração
140

 

(e.g. cláusulas exorbitantes e cláusulas regulamentares, cuja competência para seu exercício, 

como toda competência, é irrenunciável). Ressalvados esses casos, as demais cláusulas 

obrigacionais admitem, a princípio, julgamento por arbitragem. Nesse sentido, CAIO TÁCITO, 

afirma que são arbitráveis as cláusulas financeiras e todas as que admitem “a execução 

espontânea, a negociação ― e, por via de consequência, a convenção de arbitragem”.
141

 

Essa ideia remete à classificação que separa os “atos de gestão” dos “atos de 

império”, que são critérios efetivamente mais objetivos do que o do interesse “primário” ou 

“secundário” e se preocupam em verificar, objetivamente, a situação jurídica da 

Administração em determinada relação. Parte da doutrina entende que este critério está 

superado pela divisão entre “atos administrativos” e “atos de direito privado da 

Administração”.
142

 O posicionamento aqui adotado, no entanto, é o de que não se pode apartar 

o “direito privado” do “direito público” como se fossem excludentes (cf. Introdução, iii.b) e, 

consequentemente, não se pode falar em “direito privado administrativo” como excludente do 

“regime jurídico administrativo”. Por isso, entende-se que ainda é pertinente o uso desta 

classificação e que a arbitrabilidade objetiva pode ser aferida com mais precisão e segurança 

ao se adotar a noção de “ato de gestão”, tal como conceituado por HELY LOPES MEIRELLES, 

que o concebe de forma a abranger tanto elementos de “direito privado” como “de direito 

público” e que, não por acaso, invoca a ideia de “direito subjetivo” (o qual não tem o mesmo 

sentido que no direito italiano, mas dele se aproxima): 

Atos de gestão são os que a Administração pratica sem usar de sua 

supremacia sobre os destinatários. Tal ocorre nos atos puramente de 

administração dos bens e serviços públicos e nos negociais com os 

particulares, que não exigem coerção sobre os interessados. Esses atos serão 

sempre de administração, mas nem sempre administrativos típicos, 

principalmente quando bilaterais, de alienação, oneração ou aquisição de 

bens, que se igualam aos do Direito Privado, apenas antecedidos de 

formalidades administrativas para sua realização (autorização legislativa, 

licitação, avaliação, etc.). Tais atos, desde que praticados regularmente, 

tornam-se vinculantes, geram direitos subjetivos e permanecem 
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imodificáveis pela Administração, salvo quando precários por sua própria 

natureza.
143

 

Nota-se que o autor destaca os atos de “alienação” e “oneração” que, embora 

compreendidos neste conceito, não o esgotam. Há atos de gestão que evidentemente não 

poderiam ser objeto de arbitragem, pois vinculados a um só resultado possível, sem margem 

para que a Administração dele “disponha” para atingir outro resultado (e.g. nomeação dos 

aprovados em concurso em ordem de classificação).  

A disponibilidade, de fato, é vista nos “bens que podem ser livremente alienados ou 

negociados, por encontrarem-se desembaraçados, tendo o alienante plena capacidade jurídica 

para tanto”.
144

 No entanto, quando se transpõe este conceito para a Administração Pública ― 

e, a rigor, para qualquer pessoa jurídica ―, deve-se lembrar da necessária distinção entre o 

objeto jurídico, a pessoa jurídica e o agente competente para praticar o ato sobre aquele em 

nome desta (cf. tópico 2.3.2) ou, como afirma FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES NETO, 

FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES NETO, “há que se distinguir a indisponibilidade da função 

para o exercício da qual o bem serve como suporte da disponibilidade condicionada do 

próprio bem”.
145

  

Nesse sentido, EUGENIA CRISTINA CLETO MAROLLA propõe que a 

“disponibilidade” nas relações administrativas seja aferida em duas etapas: (i) primeiro, 

devem-se excluir os atos de império em si considerados (e.g. poder de expropriar), o que não 

significa excluir suas repercussões patrimoniais (e.g. a respectiva indenização); (ii) depois, 

deve-se olhar para o objeto material da relação, caso em que são úteis critérios como o da 

transigibilidade, da renunciabilidade e da alienabilidade.
146

  

De fato, um só critério não seria suficiente: a Administração tem direitos e deveres 

que decorrem de gestão, mas não são arbitráveis (e.g. adjudicação do contrato ao vencedor da 

licitação), pois não negociáveis, e há atos direitos e deveres que decorrem de negociação, mas 
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não arbitráveis, pois envolvem poder de império (e.g. acordos substitutivos de sanção 

administrativa), os quais, em si, não guardam patrimonialidade. 

Assim, conclui-se que, no Direito brasileiro, conceitualmente, não há diferença nos 

critérios de arbitrabilidade objetiva ― e nem de arbitrabilidade subjetiva (cf. tópico 3.1.3) ― 

entre pessoas públicas e pessoas privadas: ambas só poderão submeter à arbitragem direitos 

que apresentem patrimonialidade, aferida da expressão econômica da relação jurídica (o que 

exclui, desde logo, os poderes de império em si, embora não exclua eventual repercussão 

patrimonial que possam ter), e disponibilidade, aferida da negociabilidade do objeto (o que 

inclui parte importante dos atos de gestão, mas não todos eles), o que pressupõe também que 

o objeto seja lícito, possível e determinado ou determinável (deve apresentar, portanto, 

arbitrabilidade como possibilidade jurídica “lato sensu”). Tratando-se de pessoa jurídica, 

quem fala em seu nome deve, ainda, ter poderes para tanto, bem como deve ter observado os 

processos devidos para estar praticando o ato respectivo. 

3.3 ADEQUAÇÃO 

O propósito da existência de um sistema multiportas de solução de controvérsias é 

proporcionar opções para que partes em conflito possam escolher o método de trabalho que 

entendam mais adequado para o seu caso. Fala-se, por isso, não mais em meios “alternativos” 

de solução de conflitos, mas em meios “adequados” de solução de conflitos. Para essa 

escolha, é preciso ter em vista algumas características que dizem respeito tanto ao conflito 

jurídico, material e processualmente considerado, como também a alguns aspectos do conflito 

extrajurídico, compreendido como a realidade social, econômica e até psíquica/emocional da 

parte em litígio, os quais indicarão, na expressão de PAULO EDUARDO ALVES DA SILVA, os 

“métodos adequados para resultados possíveis” e os “métodos possíveis para resultados 

adequados”.
147
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A seguir, tem-se em foco aquelas características que dizem respeito especialmente 

à arbitragem que envolve a Administração Pública, as quais terão especial importância no ato 

de motivação administrativa da escolha deste método (cf. tópico 4.2.4). 

3.3.1 Princípio da adequação e autorregramento processual 

Como visto (tópico 1.3), a processualidade mínima extraída do texto constitucional 

e dos ideais do Estado Democrático de Direito é a “moldura”
148

 dentro da qual poderão ser 

escolhidas as demais opções legislativas ou opções de autorregramento privado na criação de 

um método de solução de conflitos que se entenda adequado.
149

 

Não há mais espaço para o dogma da irrelevância da vontade nos atos 

processuais.
150

 FREDIE DIDIER JR. chega a afirmar a existência de um princípio do respeito ao 

autorregramento da vontade no processo civil, pois, segundo o autor, “um processo que 

limite injustificadamente o exercício da liberdade não pode ser considerado um processo 

devido”.
151

 

Na legislação infraconstitucional, o legislador tem espaço para instituir a política 

processual que entender mais adequada. Trata-se de dar efetividade ao acesso à Justiça por 
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meio “[d]a política pública de tratamento adequado dos conflitos de interesses que ocorrem 

na sociedade”, conforme lição de KAZUO WATANABE.
152

 

No âmbito da jurisdição civil estatal, o legislador tradicionalmente opta por uma 

política pautada na padronização dos processos — geralmente em lei codificada —, quaisquer 

que sejam os conflitos envolvidos.
153

 Essa opção pode ser vista como adequada diante de 

necessidades como a de garantir previsibilidade, isonomia e segurança jurídica, a de legitimar 

o processo por sua “institucionalização” e “filtragem” do que seja juridicamente relevante,
154

 

e a de realizar uma gestão de massa dos processos judiciais — acreditando-se que o “fordismo 

judiciário”
155

 proporciona uma economia de escala
156

 mais eficiente. Por outro lado, pode-se 

vê-la como inadequada na medida em que a tentativa de atingir a transubstancialidade do 

processo
157

 ignora as particularidades de cada conflito. 

Por isso é que, com o objetivo de proporcionar melhor adequação às 

particularidades de cada conflito, o legislador opta, com frequência, por criar procedimentos 

especiais (e.g., mandado de segurança), subsistemas que excepcionam o sistema geral (e.g., 
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processos eleitorais).
158

 Mais recentemente, o legislador brasileiro optou também por atribuir 

às partes a possibilidade de “estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às 

especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres 

processuais, antes ou durante o processo” (art. 190, caput, do CPC). Em ambos os casos, 

percebe-se que o Código de Processo Civil não necessariamente tem a integralidade de suas 

regras aplicadas nem mesmo a todos os processos da jurisdição estatal. 

É bem verdade que, com o objetivo de manter o fechamento do sistema, o 

legislador brasileiro optou pela aplicação supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil 

à legislação processual especial — ou, ao menos expressamente, no caso dos processos 

eleitorais, trabalhistas e administrativos (art. 15 do CPC).
159

 No caso dos processos 

administrativos, porém, esta aplicação tem tido sua constitucionalidade questionada porque a 

processualidade administrativa “mínima” tem suas balizas na Constituição, mas não na 

legislação federal, que, ao regulamentá-la “de cima para baixo”, estaria tolhendo a autonomia 

dos entes federados em optar pelas regras que entendem mais adequadas. É o que se 

argumenta na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.492:  

(...) Hoje, como resultado, qualquer competência administrativa é exercida 

de maneira necessariamente processualizada, de modo que o processo 

administrativo passa a ser o veículo por excelência do desenvolvimento da 

atividade administrativa. 

(...) legislar sobre processo administrativo é legislar sobre a forma de 

administrar. 

Assim, não cabe à lei federal, como é o CPC/2015, impor “de cima para 

baixo” o regramento da fonte normativa do processo administrativo dos 

demais entes políticos (...) 

E nem se diga que a pretendida aplicação supletiva do CPC/2015 seria 

inspirada na preservação das garantias fundamentais no processo 

administrativo. O raciocínio, apesar de bem intencionado, parte de um erro 

de perspectiva, confundindo os planos formal e material do fenômeno da 

inconstitucionalidade, pois qualquer norma regente do processo 

administrativo, seja ela originária ou por aplicação subsidiária ou supletiva, 
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deve atentar para o devido processo legal por imposição direta do art. 5º, 

LV, da Constituição. (...).
160

 

Nestes termos — e assumindo a procedência dessa argumentação, em coerência 

com o exposto até aqui —, prova-se a existência de um campo de autorregramento 

processual, não só para os sujeitos de direito privado, mas também para os de direito 

público.
161

 Pode-se afirmar que cada ente da federação tem direito de positivar, observados os 

limites constitucionais, o que entende ser a “processualidade adequada”.
162

 

No que se refere à arbitragem, a opção do legislador brasileiro foi dar outra solução 

ao fechamento do sistema: “não havendo estipulação acerca do procedimento, caberá ao 

árbitro ou ao tribunal arbitral discipliná-lo” (art. 21, § 1º, da Lei 9.307/1996). “Significa isso 

que o árbitro estará livre para empregar as regras que julgar convenientes à solução da 

controvérsia, devendo zelar apenas para que não sejam desrespeitadas as garantais do devido 

processo legal”.
163

 

A solução é adequada, pois, como já dito, a arbitragem não é uma simples 

transposição do processo judicial para um juízo privado.
164

 Logo, deve-se afastar a hipótese 
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de aplicação das regras do Código de Processo Civil à arbitragem. Os métodos de trabalho
165

 

são diferentes. Como diz CARLOS ALBERTO CARMONA: “diferente não quer dizer oposto, não 

significa avesso. Arbitragem e processo (estatal) não se repelem. Completam-se, amoldam-se, 

amalgamam-se. Mas são diferentes”.
166

 

Efetivamente, a principal diferença do processo arbitral (e de cada processo 

arbitral) para o processo judicial é que aquele proporciona, com máxima largueza, a 

flexibilidade necessária para se adequar o método de solução de disputas às características 

particularizadas
167

 de cada conflito. 

Essa afirmação não muda quando é parte da arbitragem a Administração. Como 

visto, as diferenças da “autonomia pública” em relação à “autonomia privada” não são 

impeditivas para o exercício do autorregramento pela pessoa jurídica administrativa. Na 

medida em que o legislador não pode se manifestar caso a caso, há inevitável margem de 

autonomia (com responsividade) que se deve confiar ao agente público, para que decida, 

objetivamente, qual é a resposta mais adequada para o caso concreto, o que vale também para 

o âmbito processual. 

Se o legislador cogitou que os “centros judiciários de solução consensual de 

conflitos” (art. 165 do CPC/2015) sejam capazes de avaliar tecnicamente qual o método 

adequado (conciliação ou mediação) para o processo dos outros, com ainda mais razão se 

afirma que a Administração poder avaliar tecnicamente qual o método adequado para si 

própria. Assim, a opção pela arbitragem e a opção pelo regimento processual mais adequado 
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Definindo processo como “método de trabalho”, cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito 

processual civil, v. I, 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 441; BEDAQUE, José Roberto dos Santos. 

Direito e processo: influência do direito material sobre o processo, 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 30. 

― A própria exposição de motivos do anteprojeto do Código de Processo Civil vigente chama a atenção para 

a necessidade de se recuperar a noção do processo judicial como um método de resolver problemas: 

BRASIL, Comissão de Juristas Responsável pela Elaboração de Anteprojeto de Código de Processo Civil. 

Código de Processo Civil: anteprojeto. Brasília: Senado Federal, Presidência, 2010, p. 13. Disponível em: 

[https://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf]. Acesso em 14.12.2016. 
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CARMONA, Carlos Alberto. Em torno do árbitro. Revista de Arbitragem e Mediação, v. 28, p. 47-63. São 

Paulo: RT, 2011, jan./mar. 2011, p. 48. ― No mesmo sentido: PARENTE, Processo arbitral e sistema cit., 

2012, p. 72. Defendendo a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil desde que a lei aplicável seja a 

nacional e desde que compatível com o regulamento expresso da arbitragem, cf. DINAMARCO, A 

arbitragem na teoria geral do processo cit., 2013, p. 46-47. 
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Utilizando este termo para afirmar que “a noção de negócio jurídico deva ser autorregulação de direitos 

particularizados, acrescendo-se os adjetivos público ou privado, conforme o caso, para tal regulação”: 

ARAÚJO, Edmir Netto. Do negócio jurídico administrativo. São Paulo: RT, 1992, p. 170. 
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às características particulares de certo conflito são decisões que se enquadram neste âmbito de 

análise: a análise técnica de adequação do método de solução de conflitos.
168

 

3.3.2 Adequação processual: a “processualidade adequada” da arbitragem envolvendo 

a Administração 

A adequação processual diz respeito à pertinência do método de trabalho adotado 

em relação à sua finalidade de pacificação do conflito. Trata-se, sem dúvida, de aspecto 

preocupado com a instrumentalidade do processo,
169

 visto não apenas a partir da sua 

perspectiva teológica de realização do direito material, mas também da perspectiva do modo 

de encaminhamento das questões controvertidas, da eficiência da comunicação entre seus 

participantes e das externalidades que a adoção do método pode provocar para além do 

resultado jurídico. Daí se extrairá a “processualidade adequada” que é desenvolvida dentro 

das balizas da “processualidade mínima”. 

Ao analisar o processo judicial, GALENO LACERDA identificou três ordens de 

adequação: (i) adequação subjetiva, que considera características pessoais das partes, 

traduzidas em regras como a da competência ratione personae da Fazenda Pública; (ii) 

adequação objetiva, que considera o grau de patrimonialidade ou de ordem pública na matéria 

em exame,  de modo que quanto mais próxima desta última, “mais difícil e condicionada será 

a disponibilidade do objeto e, portanto, do processo também”; (iii) adequação teleológica, 

que compatibiliza o processo com as “diversas funções da jurisdição”, como acontecia com o 

procedimento sumário, justificado pelas “conveniências políticas, econômicas e sociais, de 

rápida eliminação de determinados conflitos”. O autor observa, ainda, que estas regras de 

adequação variam “conforme o tempo, o lugar e o grau de cultura e civilização dos povos”.
170
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Sobre “a seleção [do método de solução de conflitos] e o seu responsável”: LORENCINI, Marco Antonio G. 

L. Sistema multiportas: opções para tratamento de conflitos de forma adequada. In: ___; SALLES; Carlos 

Alberto de. SILVA, Paulo Eduardo Alves (coord.). Negociação, mediação e arbitragem: curso básico para 

programas de graduação em direito, p. 57-86. São Paulo: Método, 2012, p 61,  
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Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo, 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, 

p. 22, apontando a preocupação teleológica do processo.  
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Igualmente, no processo arbitral, é possível identificar essas ordens de adequação, 

como se pode extrair com clareza no caso da arbitragem que envolve a Administração 

Pública, na qual se procura: (i) adequação subjetiva, por exemplo, ao se convencionar prazos 

realistas com a capacidade administrativa de produzir informações; (ii) adequação objetiva, 

por exemplo, na possibilidade de se indicar um árbitro especialista na matéria controversa; 

(iii) adequação teleológica, por exemplo, na oportunidade de se aprofundar em questões 

técnicas, com tempo reservado para tanto, ou de diminuir o “tempo morto” do processo por 

meio de um calendário pré-fixado, diminuindo custos de oportunidade. A especialização do 

julgador e a flexibilidade do procedimento, portanto, despontam entre os principais elementos 

de adequação que podem ser considerados na opção pela arbitragem.  

Nem sempre, porém, a arbitragem será adequada. Pode-se dizer, por exemplo, que 

as hipóteses de inarbitrabilidade objetiva carecem, por definição, de “adequação objetiva”, e 

que os casos de litigância repetitiva ou de massa não tem “adequação teleológica” se o 

objetivo for obter um precedente homogêneo no Poder Judiciário (art. 985 do CPC/2015). 

Adicionalmente, o juízo privado não se mostra adequado para conflitos que tenha alguma 

tensão sociopolítica subjacente (e.g. desapropriações de áreas invadidas). Nesse sentido, o 

Grupo de Trabalho do Conselho de Estado da Francês que elaborou o citado Relatório 

“Labetoulle” concluiu que a arbitragem no âmbito administrativo deve se concentrar nas 

relações contratuais, tanto porque abri-la para outras hipóteses criaria problemas para a 

consolidação do próprio instituto, como porque não se pode perder de vista que outros 

métodos de solução de litígios (e.g. mediação e conciliação) podem ser mais adequados.
171

 

Conforme se verá com mais profundidade na Parte II deste trabalho, diversos 

outros detalhes do procedimento arbitral podem e devem ser considerados neste exame de 

adequação, que deverão constar na motivação do ato administrativo de escolha da arbitragem. 
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FRANÇA, Conseil d’État. Raport final du groupe de travail sur l’arbitrage cit., 2007, p. 6. 
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3.3.3 Adequação econômica: análise econômica da arbitragem na Administração 

Pública 

Além dos aspectos estritamente jurídicos, outros de ordem extrajurídica devem ser 

considerados, à luz da ideia da instrumentalidade metodológica (cf. Introdução, iii.a). Foge ao 

escopo deste trabalho se aprofundar neste assunto, bastando aqui fazer referência a alguns dos 

critérios que podem ser considerados, a fim de ilustrar essa análise. 

Um primeiro fator a considerar é o custo imediato. Embora seja complexo 

comparar o preço unitário de um processo judicial e de uma arbitragem, é seguro afirmar que, 

ao optar pela arbitragem, perde-se em economia de escala.
172

 O Estado já mantém uma 

estrutura na sua Justiça voltada a atender um grande número de demandas, cujo custo é 

diluído entre seus milhares de usuários. Ao litigar na sua própria Justiça (caso dos Estados e 

da União), a Administração não só é isenta de custas como também se aproveita desta 

economia de escala. Por isso, é possível estimar que, a princípio, a arbitragem não se destina à 

resolução de casos de massa, que é a principal parcela das demandas do Estado. 

Há, porém, custos indiretos que também devem ser considerados, especialmente 

aqueles decorrentes da “externalidade negativa” provocada pela tradição de se judicializar 

litígios que tem por consequência o aumento dos preços (pagos pelo Estado) nos contratos 

administrativos. 

Na perspectiva da parte privada, a judicialização dos conflitos contratuais pode ser 

considerada um risco, cujo custo deve ser antecipado no preço do serviço a ser prestado, com 

uma margem que compense esse fator de desestímulo à contratação. Entre outros aspectos, o 

contratado pode considerar que a  tradição da Fazenda Pública em esgotar as vias recursais 

disponíveis em juízo (cf. tópico 1.2.1) é um sinal de que eventual litígio com a Administração 

não terá rápida conclusão. Se, por exemplo, o litígio levar à interrupção de uma obra, 

deixando máquinas e funcionários ociosos, isso implicará aumento de custos de oportunidade, 

e, se o contratante entender que essa circunstância é provável, repassará antecipadamente para 

o preço da contratação. Ao excluir esse fator de risco, a arbitragem pode funcionar como um 

“elemento importante na cesta de oportunidades com a qual se pretendeu atrair o interesse 
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Ver nota 156. 
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privado”,
173

 aumentando a oferta de fornecedores e diminuindo os preços dos contratos 

públicos. 

Tendo em vista casos que envolvem alguma complexidade técnica-probatória ou 

especialidade de conhecimento, é razoável esperar que o Poder Judiciário não consiga lhe dar 

adequada vazão com rapidez, porque fugirá dos padrões do “fordismo judiciário”
 174

 Nesse 

sentido, é sintomático notar que a celeridade é apontada como um dos principais elementos 

considerados na opção pela arbitragem, não só no Brasil,
175

 como em outros países como 

França
176

 e Itália.
177

 

Note-se que não é só o contratado privado que pode ter interesse na diminuição de 

riscos processuais. Além daquele acima mencionado, que também é de interesse público, já 

que a delonga de litígios priva a população de usufruir o serviço contratado, há, também, 

outros importantes riscos a serem evitados pela Administração com a arbitragem. 

A especialização da arbitragem pode ajudar a coibir comportamentos oportunistas 

praticados por contratados que se beneficiam da assimetria de informações da Administração. 

Antes da contratação, isso pode ser visto, por exemplo, na hipótese em que a Administração é 

induzida (“seleção adversa”) a contratar fornecedor que omite informação de que aquele 

contrato é tecnicamente inexequível, com intenção de posteriormente requerer o “reequilíbrio 

econômico-financeiro”, contando com a falta de conhecimento técnico de gestores e juízes 

para detectar sua má-fé. Depois da contratação, estes comportamentos são vistos, por 

exemplo, quando o licitante vencedor executa o contrato com qualidade inferior à contratada, 

valendo-se daquela mesma assimetria de informações para aumentar sua margem de lucro 

sem o conhecimento da Administração (risco moral ou “moral hazard”), contando que 
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SALLES, Arbitragem em contratos administrativos cit., 2011, p. 73. 
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Referindo-se aos métodos de trabalho no contencioso estatal como um modelo de “fordismo judiciário”, 

caracterizado pela repetição de procedimentos e alienação dos envolvidos: MARTINS, Ana Paula Antunes; 

COLARES, Elisa Sardão. “Fordismo Judiciário”: a administração do judiciário no Brasil e os impactos nos 

processos de execução fiscal. In: CUNHA, Alexandre dos Santos; SILVA, Paulo Eduardo Alves da. Gestão e 

jurisdição: o caso da execução fiscal da União — Série Diálogos para o Desenvolvimento, n. 9, p. 283-299. 

Brasília: IPEA, 2013, p. 292. 
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 BONÍCIO, Arbitragem e Estado cit., 2015, p. 161.    
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FRANÇA, Conseil d’État, Raport final du groupe de travail sur l’arbitrage cit., 2007, p. 17. 

177
 SANDULLI, L’arbitrato nel códice del processo amministrativo cit., 2013, p. 209. 
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passará despercebido no meio do excessivo volume de casos com que lidam os 

administradores e os juízes.
178

 

Vê-se que a arbitragem tem especial impacto nas condutas de partes de relações 

contratuais, que ao antecipar a possibilidade de ter um “pente fino” passado em seu contrato, 

diminuem os comportamentos oportunistas, podendo-se afirmar até mesmo que “a arbitragem 

ex ante facto é, portanto, capaz de gerar mais valor que a arbitragem ex post facto”
179

 — o que 

reforça a ideia de que a arbitragem tem especial adequação nas relações contratuais (cf. tópico 

anterior). Assim, é certo afirmar que, também para a Administração, “a arbitragem pode 

ensejar a criação de valor de duas formas: reduzindo os custos de transação relacionados à 

prestação jurisdicional e incentivando as partes ao adimplemento contratual”.
180

  

Portanto, a arbitragem não é um método “adequado” somente aos interesses 

econômicos dos sujeitos privados, mas igualmente aos interesses públicos primários da 

Administração e de toda a população. 

*** 
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PARTE II — INFLEXÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO NO 

PROCESSO ARBITRAL 

CAPÍTULO 4  

CONVENÇÃO ARBITRAL 

Antes mesmo da instituição do processo arbitral, já existe uma relação jurídica entre as 

partes compromissadas. “A fase pré-arbitral se inicia com a assinatura da convenção de 

arbitragem mas se mantém dormente até o surgimento do conflito. Ela se prolonga até a aceitação 

da nomeação dos árbitros”.
1
 É um campo em que, por excelência, misturam-se direito material e 

direito processual,
2
 delimitando o objeto e o modo de ser da arbitragem, de sorte que é nela que 

serão verificadas as condições de disponibilidade para que a Administração seja parte de 

arbitragem (cf. tópico 2.2.3). Por isso, nesta fase, também chamada fase contratual,
3
 já se revelam 

as primeiras inflexões do direito administrativo na arbitragem.  

4.1 ARBITRAGEM COMO NEGÓCIO JURÍDICO “PROCESSUAL” E “ADMINISTRATIVO” 

4.1.1 A arbitragem como negócio jurídico processual 

A convenção arbitral é o pacto (negócio) pelo qual as partes se obrigam a submeter 

a um árbitro (e não a um juiz estatal) a controvérsia sobre uma relação jurídica de direito 
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MARTINS, Pedro Antonio Batista. As três fases da arbitragem. Revista do Advogado, n. 87, v. 26, p. 87-93. 

São Paulo: AASP, 2006, p. 87-88. 
2
 
 

Para PEDRO HENRIQUE PEDROSA NOGUEIRA (Negócios jurídicos processuais: análise dos provimentos 

judiciais como atos negociais. Tese (Doutorado em Direito) orientada por Fredie Didier Jr. Salvador: 

Universidade Federal da Bahia, 2011, p. 163), a cláusula compromissória seria verdadeiro negócio de direito 

material, pois a ela faltaria a “processualidade” decorrente da “referibilidade” a um procedimento existente. 

No entanto, entende-se, aqui, que não falta tal “referibilidade” à convenção arbitral, pois o seu conteúdo não 

se refere a outra coisa senão a um processo, ainda que potencial, pois “o que caracteriza as convenções 

processuais ou é a sede do ato — ato integrante da relação processual, praticado no processo —, ou é a sua 

finalidade de produzir efeitos em determinado processo, presente ou futuro”: GRECO, Leonardo. Os atos de 

disposição processual — primeiras reflexões. Revista Questio Iuris, v. 4, n. 1, p. 720-746. Rio de Janeiro, 

2011, p. 722. 
3
 
 

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei 9.307/96, 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2009, p. 181. 
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material (relação material subjacente), que será decidida definitivamente por meio de um 

“procedimento dotado de normatividade”
4
 (processo arbitral). Assim, a arbitragem tem 

conteúdo jurisdicional, mas origem negocial.
5
 

A doutrina majoritária associa a convenção arbitral à noção de negócio jurídico: 

fala-se em convenção processual,
6
 contrato processual

7
 ou negócio jurídico processual,

8
 

nomenclatura esta aqui usada para destacar a utilidade metodológica da teoria dos negócios 

jurídicos na análise de seus elementos de existência, requisitos de validade e fatores de 

eficácia
9
 — que serão analisados a seguir, tendo em mente a hipótese de ser a Administração 

Pública parte da convenção arbitral. 

4.1.2 A formação da vontade administrativa 

Quando firmada pela Administração Pública, pode-se dizer que a convenção 

arbitral é não apenas um negócio processual, mas também um negócio administrativo ou, 

para JOSÉ LUIS ESQUÍVEL, um contrato administrativo processual.
10
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SALLES, Carlos Alberto. Arbitragem em contratos administrativos. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 104 e 

103, respectivamente. 
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Cf. FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. Traité de l’arbitrage 

commercial international. Paris: Litec, 1996, p. 14 (tradução livre). 
6
 
 

Para JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI (Natureza e objeto das convenções processuais. In: CABRAL, Antonio do 

Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios processuais, p. 23-28. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 26), o 

gênero “negócio processual” se divide em (a) negócio processual stricto sensu, que tem por objeto o direito 

substancial, e (b) convenção processual, que tem por objeto matéria estritamente processual. 
7
 
 

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil [de 1973], tomo 

XV: arts. 1.046-1.102. Rio de Janeiro, Forense, 1977, p. 228.  
8
 
 

Por todos: CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios jurídicos processuais no processo civil brasileiro. In: 

CABRAL; Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios processuais. Salvador: JusPodivm, 

2016, p. 54; CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo cit., 2009, p. 102 e 188. 
9
 
 

Nesse sentido: YARSHELL, Flávio Luiz. Convenção das partes em matéria processual: rumo a uma nova 

era? In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios processuais. Salvador: 

JusPodivm, 2016, p. 77. — Para CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (A arbitragem na teoria geral do processo. 

São Paulo: Malheiros, 2013, p. 22), a referência ao poder é centro de convergência de garantias 

constitucionais, e, por isso, não teriam pertinência com os negócios jurídicos. Em obra mais recente, porém, 

reconhece que os arts. 190 e 191 do CPC/2015 foram inovações de “expressiva relevância metodológica (...) 

tornaram viável no direito brasileiro a realização de negócios jurídicos processuais de forma genérica e 

desvinculada de hipóteses específicas” (DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos 

Carrilho. Teoria geral do novo processo civil. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 187). 
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ESQUÍVEL, José Luís. Os contratos administrativos e a arbitragem. Coimbra: Almedina, 2004, p. 251-263. 
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Essa afirmação está associada à revisitação da noção de “ato administrativo”. O 

ato administrativo não é mais, ao menos isoladamente, o elemento central do Direito 

Administrativo. Seja para permitir o controle externo, seja para permitir a participação dos 

interlocutores nas decisões administrativas, o modo de “falar” da Administração é, hoje, 

processualizado, o que recoloca o ato administrativo junto à categoria do processo 

administrativo.
11

 Adicionalmente, na medida em que sempre encerra uma declaração da 

vontade (objetiva) da pessoa jurídica que a emite, o ato administrativo se aproxima também 

da categoria do negócio jurídico.
12

 

A revisitação de um instituto, porém, não pode desperdiçar aquilo que ele tem de 

útil. Como observa JOSÉ MANUEL SÉRVULO CORREIA, “a emissão de ao menos um acto 

administrativo destacável antes da celebração pela Administração de um contrato privado é 

importante para garantir a observância de princípios constitucionais como os da 

imparcialidade e da proteção da confiança dos particulares”.
13

 

De fato, conforme JULIANA BONACORSI DE PALMA, na teoria dos atos 

administrativos “estão sintetizadas as grandes preocupações dos administrados com a ação do 

Poder Público: com as garantias dos administrados, com a adequação da atuação 

administrativa a uma finalidade de interesse público e com a efetividade do provimento 

administrativo”, de sorte que, tratando-se de via de aproximação entre sujeitos públicos e 

privados, por excelência, seu “valor metodológico” não está restrito aos atos administrativos 

unilaterais, mas “se estende para todo o agir administrativo”.
14

 Assim, na medida em que dão 

estrutura à “vontade administrativa”, ainda é válido e útil “conceituar o ato administrativo 
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SILVA, Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da. Em busca do acto administrativo perdido. Coimbra: 

Almedina, 2003, p. 144.  
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Apontando que “a maioria das ações que denominamos atos administrativos poderia ser caracterizada como 

negócios jurídicos”: PEREZ, Marcos Augusto. O negócio jurídico administrativo. In: MEDAUAR, Odete; 

SCHIRATO, Vitor Rhein (org.). Os caminhos do ato administrativo, p. 263-275. São Paulo: RT, 2011, 

p. 270. ― Denunciando a atuação administrativa que padece de “um brutal déficit de comunicação com o 

meio ambiente cultural, social, econômico; sua absoluta indiferença com administrados e com a sociedade”: 

MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. A superação do ato administrativo autista. In: 

MEDAUAR, Odete; SHIRATO, Victor (coord.). Os caminhos do ato administrativo, p. 89-114. São Paulo: 

RT, 2011, p. 96. 
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CORREIA, José Manuel Sérvulo. Legalidade e autonomia contratual nos contratos administrativos. 

Coimbra: Almedina, 1987, p. 781. 
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PALMA, Juliana Bonacorsi. A teoria do ato administrativo e a prática da consensualidade. In: MEDAUAR, 

Odete; SCHIRATO, Vitor Rhein. Os caminhos do ato administrativo, p. 237-262. São Paulo: RT, 2011, p. 

244 e 251-252 (itálicos originais; negrito não original). 
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pelos elementos fornecidos pela Teoria Geral do Direito [sujeito, objeto, forma e motivo ou 

causa], acrescentando-se, apenas, a finalidade pública que é própria da espécie e distinta do 

gênero ato jurídico”.
15

  

Assim é, também, no agir administrativo que opta pela arbitragem.  

4.1.3 Do ato de opção pela arbitragem ao negócio arbitral: o processo de formação da 

convenção arbitral com a Administração Pública  

Neste ponto, é pertinente registrar os esclarecimentos de EDMIR NETTO DE ARAÚJO 

sobre a dinâmica das relações jurídico-administrativas.
16

 

Primeiro, cabe notar que, estruturalmente, não há diferença entre os negócios da 

Administração e os negócios dos sujeitos privados: são elementos essenciais de ambos forma, 

objeto e declaração de vontade. “A única característica é que o negociador é a Administração 

pública, e são negociais os atos administrativos em que não falta um interesse da entidade 

para a produção ulterior dos efeitos”.
17

 

Em segundo lugar, cabe notar que essa declaração de vontade é, na verdade, síntese 

dos atos unilaterais declaradores de vontade de todos os sujeitos do negócio (complexidade 

externa), o que, no caso das pessoas jurídicas, é resultado dos atos dos diversos órgãos que o 

compõem (complexidade interna).
18

 

Um terceiro ponto a notar é o de que, com relação a esse plano da complexidade 

interna, a expressão “ato administrativo” deve ser lida em seu sentido amplo (ato 

administrativo lato sensu).
19

 Tendo em vista que a doutrina brasileira costuma diferenciar os 
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MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 164. 
16

 
 

ARAÚJO, Edmir Netto. Do negócio jurídico administrativo. São Paulo: RT, 1992. 
17

 
 

ARAÚJO, Do negócio jurídico administrativo cit., 1992, p. 196. O trecho citado explica posição da doutrina 

italiana, entendida pelo autor como a mais moderna à sua época. 
18

 
 

ARAÚJO, Do negócio jurídico administrativo cit., 1992, p. 156. 
19

 
 

HELY LOPES MEIRELLES, ao conceituar o ato administrativo como “toda manifestação unilateral de vontade 

da Administração”, reconhece que “esse conceito é restrito ao ato administrativo unilateral” e que, em um 

sentido mais amplo, “o conceito de ato administrativo é fundamentalmente o mesmo do ato jurídico, do qual 

se diferencia como uma categoria informada pela finalidade pública” (Direito administrativo brasileiro cit., 

2014, p. 164). 
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“atos administrativos stricto sensu” (pelo qual a administração cria obrigações 

unilateralmente, independentemente do concurso de vontade da parte contrária), dos “atos da 

Administração” (pelo qual a relação jurídica só se estabelece mediante consenso),
20

 vê-se que 

é deste último que aqui se trata. O que importa é notar que um e outro têm igual estrutura: 

agente, objeto, forma, motivo e finalidade.
21

 

Em quarto lugar, nota-se que, independentemente do sentido em que a expressão “ato 

administrativo” é usada, ela sempre se referirá à manifestação da decisão sobre as “escolhas 

públicas” (cf. tópico 4.2.2 a seguir) — as quais, hoje, são mais afetas à ideia de procedimento do 

que de ato.
22

 Como ocorre em toda e qualquer decisão administrativa, sua validade se extrairá não 

só da competência (não mais capacidade) do agente, da licitude do objeto e da regularidade da 

forma, mas também da razoabilidade dos motivos e legitimidade das finalidades. 

Nestes termos, há uma cisão entre o ato administrativo lato sensu, que 

corresponderá à decisão administrativa de optar pela arbitragem, e o negócio processual 

consistente na convenção arbitral. 

Essa cisão remete à “teoria dos dois níveis” da doutrina alemã, noticiada por MARIA 

JOÃO ESTORNINHO. Essa teoria explicava que a formação do contrato administrativo se dava em 

uma primeira fase regida pelo direito público e, depois, seguia em uma segunda fase (execução do 

contrato) regida pelo direito privado. Esse entendimento foi superado pela compreensão de que os 

regimes de direito público e privado são vistos em ambas as fases — o que vai ao encontro da 

premissa da unidade do Direito (cf. Introdução, iii.b) — e pela compreensão de que a fase que 

antecede a celebração do negócio administrativo, em que se decide qual será a escolha pública, é 

antes um procedimento do que um ato — o que vai ao encontro da premissa de que haverá 
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DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo, 25
a
 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 167 e 197. ― 

Criticando o dogma da centralidade do ato administrativo, e recolocando a questão da decidibilidade 

administrativa mais próxima da noção de procedimentos administrativos: SILVA, Em busca do acto 

administrativo perdido cit., 2003, p. 144, 433-444 e 556-572. 
21

 
 

ARAÚJO, Do negócio jurídico administrativo cit., 1992, p. 75-76. — A manifestação do particular pode 

importar para a existência (contratos), validade (requerimento) ou eficácia (atos sob condição de 

consentimento) da situação jurídico-administrativa, e é aí que se revelará a igualdade ou desigualdade da 

vontade das partes, por exemplo, quando o ato deve ser simultaneamente subscrito pela Administração e 

particular (paridade) ou quando a manifestação do particular é apenas preparatória ou integrativa a posteriori 

(disparidade): CORREIA, Legalidade e autonomia contratual nos contratos administrativos cit., 2003 

[original de 1987], p. 350. 
22

 
 

Cf. SILVA, Em busca do acto administrativo perdido cit., 2003, p. 301-309. 
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processo onde houver um procedimento normativo que condicione o exercício de um poder 

(cf. tópico 1.3). No entanto, essa teoria deixou a lição, ainda válida, de que os negócios jurídicos, 

administrativos ou privados, têm sempre um antecedente interno e um consequente externo, e é 

dessa ideia que se vale, para fins didáticos.
23

 

Antes de firmar uma convenção arbitral, haverá um procedimento de formação 

da vontade administrativa que, acaso positiva, culminará no compromisso propriamente dito. 

Este (negócio jurídico arbitral) deverá ser composto por partes capazes, objeto lícito e 

determinável e forma regular. Aquele deverá ser procedido por agente competente, a respeito 

de objeto lícito e determinável, por forma regular, na qual deverão ser explicitados motivo e 

finalidade (ato jurídico pré-negocial). Graficamente: 

 

TABELA N. 1 — Elementos do ato jurídico-administrativo pré-negocial e do negócio 

jurídico-processual arbitral 

Ato interno 

(agente público) 
 

Ato complexo externo 

(convenção arbitral) 
 

Ato interno 

(agente privado) 

Agente: o competente 

(conforme o estatuto legal) 
 

Partes: ente público e ente 

privado 
 

Agente: o competente 

(conforme o estatuto social) 

Objeto do ato: pactuar 

convenção arbitral sobre a 

relação material 

 

Objeto negocial: excluir a 

controvérsia (objeto material) do 

juízo estatal e submetê-la à 

decisão definitiva de árbitro 

(objeto jurídico) 

 

Objeto do ato: pactuar 

convenção arbitral sobre a 

relação material 

Forma: escrita — 

adequada, mas 

não obrigatória previsão 

em edital 

 

Forma: escrita, antes (cláusula) 

ou após (compromisso) o 

surgimento do conflito 

 Forma: escrita 

Motivo: adequação do 

método ao conflito 
    

Finalidade: atender o 

interesse público pela 

solução mais eficaz 
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Cf. ESTORNINHO, Maria João. Requiem pelo contrato administrativo. Coimbra: Almedina, 1990, p. 169-

178, em que afirma que a teoria dos dois níveis foi superada por “esquemas de vinculação jurídico-pública 

mais elaborados” (e.g., “contratos jurídico-públicos”, “contratos de direito privado administrativo”), os quais, 

quando não suficientes, ainda hoje dão espaço para a citada teoria.  
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Com isso em vista, estuda-se, a seguir, o iter de formação (noção de processo) da 

vontade administrativa a ser declarada (noção de ato) no acordo que originará a convenção 

arbitral (noção de negócio), sem se preocupar com a rubrica que se lhes dá, mas tampouco 

sem desperdiçar os recursos metodológicos que a doutrina jurídica desenvolveu ao conceber 

as categorias de “ato”, “negócio” e “processo”. 

4.2 ATO ADMINISTRATIVO PRÉ-NEGOCIAL 

4.2.1 Agente público: o exaurimento da competência discricionária e a “autoridade 

competente para firmar acordos ou transações”  

A declaração de vontade por ato de agente competente é pressuposto elementar de 

qualquer negócio da Administração Pública. 

Segundo EUGÊNIA CRISTINA CLETO MAROLLA, a autoridade competente não está 

obrigada a convalidar convenção arbitral eventualmente assinada por agente incompetente. 

Isso porque a opção pela arbitragem é um juízo subjetivo de discricionariedade,
24

 e, em 

matéria de “escolhas discricionárias”, não se pode exigir da autoridade competente que faça 

idêntico juízo de valor ao do agente incompetente.
25

 Nesta hipótese, a convenção arbitral deve 

ser tida por inexistente (cf. tópico 4.3.1).  

A autora nota, por outro lado, que, se a arbitragem for regularmente optada pela 

autoridade competente, dá-se o exaurimento da competência discricionária, e aquela 

autoridade não poderá revogar (unilateralmente) a convenção arbitral, pois “o poder de 

revogar não é o reverso do poder de iniciativa sobre a questão”, de modo que a cláusula se 
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JOSÉ CRETELLA JR. (Negócio jurídico administrativo. Revista dos Tribunais, v. 624, p. 21-34. São Paulo: RT, 

out. 1987), embora concorde com a existência de “negócios jurídicos administrativos”, afirma que “não é 

verdade que a discricionariedade administrativa corresponda à autonomia privada” (p. 27), pois, para o 

autor, a discricionariedade está relacionada à finalidade, e a autonomia privada à vontade, que o autor não 

concebe em direito administrativo (p. 33). ― No entanto, como exposto no tópico 2.2.3, a ausência de 

vontade psíquica não exclui a vontade institucional formada pelo processo administrativo, de sorte que seria 

“falsíssimo” dizer que na atividade administrativa não haja “autorregramento da vontade”, cf. PONTES DE 

MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado, tomo III, 2. ed. Atualizador: Vilson R. Alves. 

Campinas: Bookseller, 2001, p. 83. 
25

 
 

MAROLLA, Eugenia Cristina Cleto. A arbitragem e os contratos da Administração Pública. São Paulo: 

Lumen Juris, 2016, p. 191-192 (destaque não original). 



170 

 

 

torna “indisponível a um novo juízo de mérito”.
26

 MARÇAL JUSTEN FILHO ratifica esse 

entendimento ao dizer que aí há uma “dissociação entre procedimento prévio e arbitragem”.
27

  

Como se verá (cf. tópico 4.4), a jurisprudência também confirma o entendimento 

de que descabem este e outros atos administrativos unilaterais em relação à convenção 

arbitral, pois o contrário implicaria negar a eficácia à convenção arbitral. 

Outro ponto que se discute é a necessidade de previsão expressa e específica da 

competência para firmar a convenção. Uns extraem do poder para firmar acordos um poder 

natural para firmar compromisso.
28

 Outros extraem da competência para firmar contratos uma 

implícita competência para convenções arbitrais em geral, por extensão do fato de que as 

“pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem” (art. 1º da Lei 9.307/1996).
29

  

O legislador não aderiu totalmente a nenhuma destas posições na recente alteração 

da Lei 9.307/1996 pela Lei 13.129/2015, que prevê (negrito não original): 

Lei 9.307/1996. Art. 1º (...) § 1º A autoridade ou o órgão competente da 

administração pública direta para a celebração de convenção de arbitragem é 

a mesma para a realização de acordos ou transações. 

Esta opção legislativa merece algumas considerações. 

Em primeiro lugar, o racional por detrás da norma parece ser o de quem pode o 

mais (fazer concessões recíprocas em transação) pode o menos (não fazer concessão alguma 

optando pela arbitragem de direito). É um raciocínio que não condiz com a tradicional regra 

de que “o poder de transigir não importa o de firmar compromisso” (art. 661, § 2º, do 

CC/2002).
 30

 Em todo caso, hoje, não há dúvida, a regra no âmbito administrativo é outra. 
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MAROLLA, A arbitragem e os contratos da Administração Pública cit., 2016, p. 192-193. 
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JUSTEN FILHO, Marçal. Administração pública e arbitragem: o vínculo com a câmara de arbitragem e os 

árbitros. Revista Brasileira da Advocacia, v. 1, p. 103-150. São Paulo: RT, 2016, p. 150. 
28

 
 

SALLES, Arbitragem em contratos administrativos cit., 2011, p. 218. 
29

 
 

Segundo o autor, a competência para negociar interesses patrimoniais disponíveis da Administração implica 

na correlata competência para pactuar preventivamente a solução de controvérsias “por meio de 

arbitramento”, e daí decorreria, também, a competência para a escolha das regras de direito e para escolha 

dos árbitros: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Arbitragem nos contratos administrativos. Revista de 

Direito Administrativo, n. 209, p. 81-90. Rio de Janeiro, jul./set. 1997, p. 89. 
30

 
 

Idêntico dispositivo constava no CC/1916 (art. 1.295, § 2º) e ainda consta no Código Civil Francês (art. 

1.989, desde a redação original, de 1804). 
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Em segundo lugar, nota-se que, sem motivo aparente, a norma tratou 

exclusivamente da Administração direta, de modo que a dúvida de quem seja a autoridade 

competente para pactuar arbitragem ainda persiste em relação aos entes da Administra 

indireta, até mesmo os que também tenham personalidade jurídica de direito público 

(autarquias e fundações), e que não poderão se aproveitar automaticamente daquela regra, já 

que têm autonomia administrativa em relação à pessoa política (Administração direta).
31

 

Em terceiro lugar, deve-se observar que o legislador federal não pode interferir na 

auto-organização dos demais entes federativos, definindo a competência administrativa dos 

agentes estaduais, municipais ou distritais, de sorte que esta norma há de ser interpretada 

como aplicável diretamente à União, mas apenas supletiva ou analogamenta aos demais entes. 

Na União — único ente a que a norma se destina, pela conclusão acima ―, a 

competência para transigir e, logo, para convencionar arbitragem, é do Advogado-Geral da 

União (art. 4º, I, da Lei Complementar 73/1993). Essa autoridade tem a função constitucional 

de fazer a representação jurídica da União, o que justifica sua decisão em relação ao 

compromisso, já que a contenção de litígios é especialidade de sua função, além da 

consultoria e assessoramento (art. 131 da CF/1988). Já em relação à cláusula arbitral, é 

razoável que seja ouvida a opinião legal da Advocacia Pública a respeito da pertinência da 

arbitragem em determinado contrato, mas a decisão de incluir ou não a cláusula arbitral 

deveria estar a cargo do mesmo agente que decidiu a respeito das demais cláusulas do 

contrato, pois se trata de matéria de conveniência e oportunidade administrativa. 

Assim, em relação a todos os sujeitos de direito, exceto a União e os entes 

federados que tenham regra de competência própria, pode-se entender que os poderes para 

contratar ainda implicam o de firmar a cláusula arbitral. Sem prejuízo, tomando por 

parâmetro a norma federal, é possível interpretar também que, no âmbito administrativo, o 

poder para firmar contrato de transação implica, também, o de contratar arbitragem.
32
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Nesse sentindo, e sugerindo que, por esse motivo, a norma merece reparos: MAROLLA, A arbitragem e os 

contratos da Administração Pública cit., 2016, p. 193. 
32

 
 

Valendo-se dos termos “contrato de transação” e “contrato de arbitragem” ao comentar a legislação de 

Portugal, em que não se importou a regra francesa de que o poder de transigir não importa o de firmar 

compromisso: ESQUÍVEL, Os contratos administrativos e a arbitragem cit., 2004, p. 88-92. 
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4.2.2 Objeto: a arbitragem como “escolha pública” 

Por óbvio, a declaração de consentimento da Administração com a arbitragem 

pressupõe que o agente competente tenha decidido fazê-lo — como de resto acontece também 

com a decisão de judicializar uma contenda. 

Como de costume nas escolhas públicas, esta também coloca sob a cabeça do 

agente competente uma “espada de Dâmocles”.
33

 

Aqui, cabe referência à “teoria da escolha pública”, que analisa as decisões 

tomadas pelo Estado como produto dos comportamentos de eleitores, de políticos, e, entre 

outros, de burocratas. Em relação a estes (“teoria da burocracia”), os adeptos daquela teoria 

criticam os economistas do século XX, que, confiando na superioridade da razão técnica, 

“acreditavam que os políticos deveriam deixar nas mãos dos burocratas ou especialistas certas 

decisões técnicas” (“visão tecnocrática”) e, desconfiados tanto de políticos como de 

burocratas, pregam não só a despolitização das decisões governamentais, mas também sua 

desburocratização, no sentido de passar as decisões públicas para mecanismos de mercado 

(“visão neoliberal”). De outro lado, os que vêem que certas instituições sem repreentatividade 

(e.g., Banco Mundial) continuam tendo um papel decisivo na vida econômica e política, 

afirmam que, em vez da mera desestatização, deve-ser perseguir a prestação de contas 

(accountability) dos agentes públicos, conciliando-se as “exigências de eficiência e os 

imperativos da democracia” (“visão neoinstitucionalista”).
34

 

Dessa forma, qualquer visão que seja praticada na Administração será 

automaticamente criticada pelas demais visões. No caso da escolha da arbitragem pela 

Administração Pública, por exemplo, há, de um lado, quem defende tratar-se de moderna opção, 
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Conta-se que Dâmocles invejava a riqueza e o poder do rei Dionísio, de quem era conselheiro e de quem 

recebe a chance de ocupar o lugar por uma noite, na qual, sob ordem do rei, foi-lhe colocada sob a cabeça 

uma espada pendurada por um fio, para que entendesse que, ao ocupar aquele cargo, estaria sob permanente 

sensação de risco. Cf. UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE. Dâmocles. Disponível em: 

[http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias]. Acesso em 20.12.2016. 
34

 
 

Cf. ABRUCIO, Fernando Luiz; LOUREIRO, Maria Rita. Finanças públicas, democracia e accountability. In: 

BIDERMAN, Ciro; ARVATE, Paulo. Economia do setor público no Brasil, p. 75-102. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2004, p. 77-80. 
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atenta aos valores de consensualidade democrática e de eficiência econômica;
35

 do outro lado, há 

quem entende tratar-se de entrega dos interesses públicos aos objetivos egotistas dos neoliberais, 

preocupados somente com lucros, e não com os interesses coletivos.
36

 

Foge ao escopo deste trabalho apontar a verdade absoluta entre essas opiniões (se é 

que há). Como já ressalvado na Introdução, tomada como um instrumento do modelo de 

administração gerencial, é possível dizer que a arbitragem não está necessariamente 

associada a uma ideologia “antissocial” ou “antiestatista”,
37

 e, em última análise, pode servir, 

em tese, tanto ao Estado Liberal como ao Estado Social.
38

 

Além disso, é certo que há critérios objetivos que podem justificar, de forma 

razoável, que a arbitragem seja tecnicamente o método mais adequado para a solução de 

determinado conflito (cf. tópico 3.3). Conforme se verá (cf. tópico 7.2), caberá aos órgãos de 

controle serem igualmente técnicos nesta análise, não confundindo eventuais divergências de 

opinião sobre a conveniência e oportunidade de escolher arbitragem com malversação. 

 

                                                 
35

 
 

MOREIRA NETO, Arbitragem nos contratos administrativos cit., 1997, p. 82; AMARAL, Paulo Osternack. 

Vantagens, desvantagens e peculiaridades da arbitragem envolvendo o Poder Público. In: TALAMINI, 

Eduardo; PEREIRA, Cesar Augusto Guimarães (coord.). Arbitragem e poder público, p. 239-348. São Paulo: 

Saraiva, 2010, p. 345.  
36

 Nesse sentido: BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo, 27. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2010, p. 789; MARTINS, Ricardo Marcondes. Arbitragem e Administração Pública: contribuição 

para o sepultamento do tema. Revista Trimestral de Direito Público, n. 54, p. 194-209. São Paulo: IOB, 

2011, p. 194-195; ARRUDA JR., Demerval Ferraz. O Estado, a jurisdição e a arbitragem: para começo de 

conversa. Revista da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, n. 75, p. 21-31. São Paulo, jan./jun. 2012, 

p. 21-22. 
37

 
 

A China, país notoriamente estatista, tem seguido o caminho de adoção de arbitragem em seus contratos de 

investimento, e é apontado como país “menos conservador” que Brasil, Rússia e Índia (com quem forma o 

grupo “BRIC”), cf. KUANG, Yingqiu. Instrumental liberalization: China’s New Practice in Bilateral 

Investment Treaties in the 2000’s. Dissertação (Mestrado em Ciência Política). Vancouver: University of 

British Columbia, set. 2014, p. 3. Disponível em: [http://hdl.handle.net/2429/50402]. Acesso em 20.12.2016. 

— Os estereótipos de socialismo e capitalismo do século XX não são mais atuais, e a eles tampouco deve ser 

associado o que se entende por liberalismo ou estatismo, até porque “o que distingue um liberal nos dias 

atuais não é mais a sua rejeição à presença do Estado, mas sim as suas preferências quanto aos seus limites e 

às formas pelas quais ela se dá”: NUSDEO, Fábio. Curso de economia: introdução ao direito econômico, 7. 

ed. São Paulo: RT, 2013, p. 215. 
38

 
 

Cf. BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Democracia, estado social e reforma gerencial. Revista de 

Administração de Empresas, v. 50, n. 1, p. 112-116. São Paulo: FGV, 2010, p. 116, em que afirma que a 

sociedade continua a depender politicamente do Estado, para políticas públicas, e economicamente do 

mercado, que também depende do Estado para acumular capital. — Desse modo, não se enquadra no 

contexto atual a afirmação de que o juízo arbitral “é primitivo, regressivo mesmo, a que pretendem volver, 

por atração psíquica a momentos pré-estatais, os anarquistas de esquerda e os de alto capitalismo” (PONTES 

DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil cit., 1977, p. 344). Ainda nesse sentido: 

MARTINS, Arbitragem e Administração Pública: contribuição para o sepultamento do tema cit., 2011, p. 

195, em que afirma que arbitragem é “dissimulação” dos neoliberais para obterem lucros. 
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Feita a opção pela arbitragem, caberá ao administrador também decidir sobre a 

modelagem da arbitragem a ser adotada. Igualmente aqui, a “espada de Dâmocles” pende sob 

o gestor público. 

De um lado, ele terá de observar que, “ao submeter a Administração ao princípio 

da vinculação ao ato convocatório, a Lei 8.666 impõe o dever de exaustão da 

discricionariedade por ocasião de sua elaboração”,
39

 o que induz a atuação unilateral da 

Administração. De outro lado, terá de observar que é característica ontológica da arbitragem a 

negociação consensual do conteúdo da cláusula arbitral. Isto desafia o fato de que “por aqui, 

no Brasil, não licitar — ainda que em casos específicos expressamente autorizados (...) — 

levanta fortes suspeitas (...); soa quase como um pecado”.
40

 

Assim, retomando ideias de estudiosos da teoria da escolha pública, é lícito afirmar 

que, hoje, senão desde sempre, “os burocratas mais eficientes precisam não só dominar os 

assuntos técnicos, mas igualmente articular ideias, interesses e, sobretudo, ser hábeis 

negociadores”.
41

 

 

 

4.2.3 Forma escrita: a adequada, mas não obrigatória, inclusão prévia da convenção 

arbitral no edital de licitação 

Segundo MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, a forma do ato é, em sentido estrito, 

sua explicitação, mas, em sentido amplo, envolve todas as formalidades, “e até os requisitos 

concernentes à publicidade do ato”, que contextualizam o ato dentro da ideia de 

procedimento. Nela, o agente deve expor o motivo e a finalidade da escolha. 

Logo, ao optar pela arbitragem, caberá ao agente responsável registrar as razões de 

sua opção. A seguir o modelo do processo administrativo federal, no qual “os atos do 
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JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 13. ed. São Paulo: 

Dialética, 2009, p. 545.  
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processo administrativo não dependem de forma determinada senão quando a lei 

expressamente a exigir” (art. 22 da Lei 9.794/1999), pode-se cogitar de diversas formas para 

tanto, desde que públicas (transparentes), como, por exemplo, a exposição de motivos (os 

“considerandos”) do contrato. 

Neste ponto, importante questão diz respeito à necessidade de previsão no edital 

de licitação da vontade administrativa de celebrar arbitragem, tendo em vista que é obrigação 

do administrador publicar, já na fase editalícia, a minuta do contrato (art. 40, § 2º, III, da Lei 

8.666/1993; art. 11 da Lei 11.079/2004). 

Esta questão apareceu em caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, em que 

não havia tal previsão no edital, mas, mesmo assim, o contrato foi celebrado com cláusula de 

arbitragem. A própria Administração-empresária alegou a ilicitude dessa pactuação, sob o 

argumento de que o contrato a ser celebrado com o vencedor do processo licitatório não 

poderia conter obrigações não previstas no edital da licitação. De outro lado, o entendimento 

adotado pelo Tribunal foi no sentido da improcedência deste argumento — cuja invocação 

pelo próprio ente contratante “beira as raias da má-fé”, na medida em que configura 

comportamento contraditório —, pois, segundo o Tribunal, “não se pode dizer que a licitação 

teria outro resultado ou dela participariam mais ou menos concorrentes unicamente pelo fato 

de estar ou não previsto determinado foro para solução de controvérsias” (Caso “Compagás”, 

2011).
42

 

De fato, entende-se que a previsão no edital ou em qualquer outro documento do 

processo de contratação não é obrigatória, mas é adequada.
43

 

Exceção a essa afirmação ocorre nos setores de Transporte e Estocagem de Gás 

Natural (art. 21, XI, da Lei 11.909/2009), de Transportes Aquaviários e Terrestres (art. 35, 

XVI, da Lei 10.233/2001) e de Petróleo e Gás (art. 43, X, da Lei 9.478/1997), que 

determinam expressamente que o contrato de concessão não poderá ter nenhuma divergência 
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em relação à minuta do edital, de sorte que, se houver opção pela arbitragem, esta deverá ser 

indicada desde logo na fase editalícia. Por todos, destaca-se: 

Lei 9.478/1997. Art. 43. O contrato de concessão deverá refletir fielmente 

as condições do edital e da proposta vencedora e terá como cláusulas 

essenciais: (...) 

X — as regras sobre solução de controvérsias, relacionadas com o 

contrato e sua execução, inclusive a conciliação e a arbitragem internacional; 

(...) 

Nas demais hipóteses, a previsão editalícia não é obrigatória,
44

 porque, conforme 

dito, o sistema multiportas sempre está à disposição das partes e o resultado de qualquer dos 

mecanismos à disposição será igualmente jurídico contanto que procedido de forma regular. É 

dessa forma que está estruturado o ordenamento brasileiro, no qual “a conciliação, a mediação 

e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, 

advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive [mas não 

exclusivamente!] no curso do processo judicial” (art. 3º, § 3º, do CPC/2015).  

Contudo, é adequada, porque confere segurança jurídica e — ao contrário da 

afirmação do Superior Tribunal de Justiça — tem, sim, relevância para os candidatos da 

licitação. Não só no caso de ausência da cláusula arbitral, mas, sobretudo, no caso de 

presença da cláusula arbitral. 

Com efeito, do ponto de vista imediato, é recorrente a percepção de que a opção 

pela arbitragem nem sempre é vantajosa para o candidato da licitação: “por vezes, o alto custo 

do procedimento arbitral, associado aos honorários dos árbitros, peritos e principalmente dos 

advogados especializados, acaba por dificultar e, em determinadas ocasiões, até mesmo 

inviabilizar o acesso à justiça para inúmeras empresas de pequeno e médio porte”.
45

 Logo, se 

a Administração entende imprescindível a opção pela arbitragem em determinado contrato, é 
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importante que o deixe claro desde logo, pois não é certo que a parte vencedora da licitação 

concordará, depois da adjudicação do resultado, com a celebração de convenção arbitral. 

Por outro lado, entre aqueles que se veem em condições de arcar com os custos 

imediatos da arbitragem, é igualmente recorrente a percepção de que esta é um fator de 

redução de riscos e de custos de transação, o que pode influenciar, também, na decisão sobre a 

sua candidatura à licitação
46

 ou sobre o valor de sua proposta.
47

 

Nestes termos, não se pode dizer que é irrelevante a previsão da arbitragem no 

edital de licitação, na medida em que ela influencia a conduta dos possíveis candidatos, os 

quais podem ser incentivados ou desincentivados a contratar, de acordo com sua análise 

econômica sobre o papel da arbitragem naquela relação contratual com a Administração 

Pública.
48

 Deixar de prever a arbitragem pode, sim, alterar os concorrentes da licitação, bem 

como os preços que proporão. 

Se a economia do contrato já é influenciada pela mera previsão da “possibilidade” 

de pactuar convenção arbitral, ainda maior influência haverá se previsto que a arbitragem 

“será” a forma de solucionar os conflitos do contrato a ser celebrado — o que não trata de 

“arbitragem obrigatória”,
49

 mas de simples antecipação, por uma das partes, de que só aceita 

celebrar aquele contrato específico com cláusula arbitral (sobre o caráter adesivo desta 

hipótese, cf. tópico 4.3.2.2). 
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Embora adequada, não se pode afirmar que seja obrigatória a previsão editalícia 

da convenção arbitral — exceção feita à expressa previsão legislativa para o setor petroleiro, 

de transporte de gás e de transporte aquaviário e terrestre —, pois não se presume que a 

ausência de menção a um método (e.g., negociação, mediação, arbitragem, judicialização etc.) 

signifique a impossibilidade de solucionar conflitos por ele. Ao contrário, o que se presume é 

que o sistema multiportas sempre terá tais portas abertas enquanto, por consenso das partes, 

não sejam expressamente fechadas (e.g., efeito negativo da convenção arbitral em relação ao 

processo estatal). 

Nas palavras de MARCELO JOSÉ MAGALHÃES BONÍCIO, incluir a previsão da 

cláusula arbitral no edital “parece ser desejável, mas também não obrigatório, especialmente 

porque os elementos que justificam a escolha da arbitragem pelo Estado podem aparecer 

depois da contratação”. O autor confirma o entendimento de que se deve considerar que “a 

arbitragem está à disposição do Estado, assim como estão os demais meios de solução de 

litígios, desde que estejam presentes os fundamentos que justifiquem essa escolha”.
50

 

Ainda confirma esse entendimento o fato de que não se exclui da Administração 

Pública a possibilidade de firmar compromisso arbitral judicial (art. 9º, § 2º, da Lei 

9.307/1996), em tese, até mesmo no âmbito do juizado especial fazendário (art. 24 da Lei 

9.099/1995 combinado com o art. 1º da Lei 10.259/2001), independentemente de previsão em 

edital. 

Por isso, afirma-se que é adequado que se alerte sobre as possibilidades sempre 

facultadas às partes (desde aplicável ao caso, obviamente) do sistema multiportas acolhido no 

ordenamento brasileiro, até que se incuta na cultura jurídica brasileira que a judicialização 

não é obrigatoriamente a única via de solução de conflitos — ou, para usar expressões de 

KAZUO WATANABE, até que a substituição da cultura da sentença pela cultura da pacificação 

torne conhecida a amplitude da política pública de tratamento adequado de conflitos do 

Direito brasileiro.
51
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4.2.4 Motivo: importância do estudo da “adequação” metodológica 

O motivo, isto é, os fundamentos de fato e de direito que levaram à opção pela 

arbitragem, é o que permitirá a aferição da razoabilidade desta escolha. Essa razoabilidade é 

aferida da adequação do método de solução de conflitos, à luz de suas vantagens e 

desvantagens,
52

 bem como da pertinência do método no que se refere à relação material. 
 

Há inúmeros fatores que podem e devem ser considerados para motivar a escolha 

administrativa pela arbitragem. A prática de mercado, os custos de transação, a especificidade 

do contrato e diversos outros fatores, para além da simples busca de celeridade, são elementos 

que requerem atenção e ponderação  por parte do gestor — afirmação esta que, em verdade, 

deveria se aplicar a todos os métodos de solução de conflitos, o judicial inclusive. 

Aqui, é importante ficar claro que a opção pelo método de solução de conflitos é 

ato de discricionariedade administrativa: está sujeita, sim, à avaliação de conveniência e 

oportunidade da Administração. Como todo ato discricionário, são controláveis apenas as 

balizas impostas pela lei, dentro das quais o administrador exerce seu juízo discricionário. No 

caso da arbitragem, essas balizas se referem, essencialmente, à arbitrabilidade objetiva dos 

direitos patrimoniais disponíveis da Administração e aos requisitos estudados no tópico 4.3. 

Dentro dessas balizas, o juízo é discricionário do administrador; não cabe ao Judiciário, nem 

aos órgãos de fiscalização, os quais não podem confundir , conforme pontuado no tópico 7.2, 

sua divergência de opinião sobre qual seria o método mais adequado com ilicitude da opção 

feita pelo Administração.  

A opção lícita é aquela feita segundo o juízo de conveniência e oportunidade 

atribuído exclusivamente à Administração, o qual será exercido à luz dos critérios estudados 

no tópico 3.3. O assunto é aqui reiterado apenas para chamar a atenção à sua posição 

esquemática no caminho que leva a Administração à arbitragem, e assim deixar claro que, 

tratando-se o motivo de elemento discricionário por excelência, deve estar imune à ingerência 
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de quem não exerce função administrativa — e, portanto, não tem competência para se 

imiscuir nas decisões sobre a politica contratual e a política de solução de litígios adotada 

pela Administração. 

4.2.5 Finalidade: a arbitragem como política contratual da Administração 

Em sentido amplo, a finalidade de qualquer conduta administrativa é a de atingir o 

interesse público. Como visto (cf. tópico 2.2.1), o conceito de interesse público não é uno nem 

objetivamente identificável, sobretudo no contexto do “Estado pluriclasse”.
53

 É seguro, 

porém, afirmar que a eficiência é um valor a ser perseguido por mandamento constitucional 

(art. 37, caput, da CF/1988), e nesse contexto se justificará a arbitragem, enquanto for o 

método que atenda mais adequadamente a esse quesito. 

Em sentido estrito, porém, a finalidade impõe se preocupar com elementos que vão 

além da lógica da autorreferência do Direito, que “desce de seu pedestal para aferir se esta 

realização lógica está sendo apta a realizar os seus desígnios na realidade da vida em 

sociedade”.
54

 Assim, por exemplo, um compromisso arbitral firmado em conluio entre as 

partes para simular ou fraudar certa situação implicaria, por desvio de finalidade, a invalidade 

do compromisso. 

Por isso, EUGÊNIA CRISTINA CLETO MAROLLA afirma que não basta a indicação 

genérica da finalidade, mostrando-se necessário determinar, “ante o caso concreto, quais são 

os interesses a serem protegidos com a realização da arbitragem e em que medida o serão, 

atentando-se para o fato de que (...) pode haver mais de uma finalidade a ser perseguida, todas 

elas amparadas pelo ordenamento jurídico”.
55

 

Avançando nesta hipótese, é notório que a arbitragem, quando adequadamente 

escolhida, terá o objetivo de propiciar ao conflito um tratamento especializado, tanto 

processual como materialmente. 
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Deve-se ter em conta também que a opção estatal pela arbitragem pode fazer parte 

de um contexto maior, na qual aquele ente público está preocupado não só com o litígio atual 

ou potencial, mas também com a diminuição de comportamentos oportunistas de quem com 

ele contrata, certos que estarão de que não podem mais contar com a chance de protelar seu 

inadimplemento com manobras processuais ou de se aproveitar do excesso de trabalho e da 

atuação generalista do juiz estatal para fugir à detida discussão do mérito, por um julgador 

especializado, familiarizado com os meandros daquela relação e com tempo reservado para se 

dedicar exclusivamente àquele caso.
56

 

Assim, a finalidade a ser atingida com a arbitragem não necessariamente precisa 

estar concentrada em um determinado contrato, desde que, em um contexto maior, faça parte 

de uma política contratual adotada pela Administração com vistas a obter resultados mais 

eficientes nos contratos de um determinado setor, a longo prazo. 

4.3 O NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL-ADMINISTRATIVO DE ARBITRAGEM 

4.3.1 Plano da existência: cláusulas patológicas vs. cláusulas inexistentes 

O direito positivo brasileiro não identifica os elementos de existência dos negócios 

jurídicos, que é criação doutrinária e, assim, comporta diferentes classificações e 

interpretações. Para alguns, trata-se de classificação inútil, pois o negócio nulo e o negócio 

inexistente têm o mesmo tratamento prático.
57

 Descabe aqui se aprofundar nesta celeuma 

doutrinária, importando apenas reconhecer que o conceito é útil para se aferir o tal campo de 

inexistência da convenção arbitral (art. 8º, parágrafo único, da Lei 9.307/1996), delimitando 

onde começam e terminam jurisdição estatal e a jurisdição arbitral. 
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Essa aferição pode ser útil no caso de cláusulas arbitrais patológicas, que SELMA 

MARIA FERREIRA LEMES subdivide em (i) inválidas e (ii) suscetíveis de validade. Nas 

primeiras, não há verdadeira cláusula compromissória, como quando, embora denominada 

cláusula arbitral, o seu conteúdo se refere a procedimento de conciliação ou a simples 

avaliação pericial. Nas segundas, há verdadeira cláusula arbitral, mas, em razão de 

contradição, ambiguidade, omissão ou outro tipo de defeito, há necessidade de interpretação 

para se aferir o conteúdo e a extensão da convenção arbitral.
58

 

No primeiro caso, inexiste convenção, e a solução deve se dar pelo Poder Judiciário 

ou pelo outro método a que a cláusula substancialmente se refere. Não se deve confundir as 

cláusulas inválidas com as escalonadas, como aquelas inseridas em alguns contratos do 

Estado de São Paulo, que prevê, inicialmente, um procedimento de avaliação neutra de 

terceiro, que, se não tiver sucesso, será sucedida por arbitragem.
59

 

No segundo caso, o problema é de efetividade da cláusula, que deve ser 

interpretada pelo tributal arbitral (em razão do princípio competência-competência, reforçado 

com a recente revogação do art. 25 da Lei 9.307/1996 — cf. tópico 7.2.4.2). Assim, e.g., a 

convivência de cláusula de eleição de foro (e.g., fica eleito “o foro da sede da Administração 

para dirimir qualquer questão contratual”, conforme redação do art. 55 da Lei 8.666/1993) 

com a cláusula arbitral genérica (e.g., “as questões contratuais serão resolvidas por 

arbitragem”) não faz desta cláusula inexistente, mas impõe interpretação da sua extensão. 

Adicionalmente a esses dois casos, deve-se considerar também a hipótese de vício 

na declaração de vontade de opção pela arbitragem, como, por exemplo, no caso de ser ela 

manifestada, em nome da Administração Pública, por agente incompetente. Seguindo 

GIOVANNI ETTORE NANNI, tem-se que esta hipótese não se trata de simples vício de validade 
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da convenção arbitral, pois aí o caso é de verdadeira “carência de seu elemento indispensável 

que é a declaração negocial”, e, portanto, de “cláusula compromissória inexistente”.
60

 

Nesse caso, a teoria da aparência opera casuisticamente, de acordo com o 

princípio da boa-fé, no âmbito administrativo, como de resto em todo o Direito. Essa 

operação, no entanto, é mais rígida em hipóteses como esta de “funcionário de fato”.
61

 

Em regra, a declaração de vontade por agente incompetente não é declaração de 

vontade da Administração. A despeito da divergência doutrinária sobre a classificação do 

vício de incompetência,
62

 já se disse que, na hipótese de convenção arbitral firmada por 

agente incompetente, a autoridade competente não está obrigada a convalidar este ato, por se 

tratar de um juízo de discricionariedade que lhe é privativo.
63

 Não havendo convalidação, fato 

é que não se pode dizer que houve adesão, pela Administração, da convenção arbitral, a qual 

deve ser reputada inexistente, pois “a ausência de declaração de vontade apta a formar a 

cláusula compromissória equivale a uma anomalia extrema, digno exemplo teratológico”.
64

  

A hipótese de relativização dessa consequência é muito restrita. Em primeiro lugar, 

porque a competência administrativa decorre da própria legalidade (lato sensu), a qual 

ninguém se escusa de cumprir sob alegação de desconhecimento (art. 3º do Decreto-Lei 

4.657/1942). Em segundo lugar, porque, no mercado empresarial, é conduta esperada das 

partes contratantes a devida diligência (diligência in contrahendo, que, na prática, é atendida 

com o procedimento de auditoria conhecido pela expressão inglesa “due diliegence”) em zelar 
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pela regularidade do contrato.
65

 Assim, por exemplo, assinada convenção arbitral por 

autoridade que já tinha sido exonerada do cargo, será inexistente a convenção arbitral. 

Extraordinariamente, é possível cogitar de caso em que a proteção à aparência se 

sobreponha ao vício de incompetência, por ter sido o particular sido induzido em erro 

escusável (que não seria evitável com sua devida diligência). É o caso, por exemplo, de erro 

meramente formal no ato de delegação da competência para assinar a cláusula (e.g., portaria, 

em vez de resolução), hipótese em que não seria de boa-fé permitir que a autoridade 

competente, ciente da convenção arbitral, guardasse essa “carta na manga” para depois alegar 

a nulidade ou inexistência da cláusula com base nesta mera irregularidade formal,
66

 embora 

estivessem presentes circunstâncias negociais.
67

 

4.3.2 Plano da validade: requisitos do modo de ser da arbitragem com a administração 

4.3.2.1 Partes capazes para quê?: limites da negociação entre os sujeitos público e privado 

O objetivo da arbitragem é ter um procedimento customizado de acordo com a 

autonomia da vontade das partes. Essa customização pode se dar pela simples adoção, per 

relationem, de um procedimento que já esteja previsto no regulamento de alguma instituição 

arbitral, ou pode ser até mesmo elaborado pelas próprias partes.
68

 Este é um dos motivos pelos 

quais a arbitragem pressupõe capacidade negocial. 
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Curiosamente, embora já estejam superadas as dúvidas sobre a capacidade 

contratual da Administração (cf. tópico 2.2.2), ainda pairam dúvidas sobre a possibilidade de 

negociação na Administração Pública.
69

 

De um lado, o entendimento restritivo em relação à possibilidade de negociação na 

Administração leva à já citada predileção pelo agir unilateral:
70

 os agentes públicos jamais 

negociariam. Esta é a ideia quando o legislador afirma, por exemplo, que “as controvérsias 

jurídicas que envolvam a administração pública federal direta, suas autarquias e fundações 

poderão ser objeto de transação por adesão” (art. 35 da Lei 13.140/2015). Analogamente, os 

termos da convenção arbitral deveriam ser necessariamente redigidos pela administração e 

aderidos pelo particular, configurando típica cláusula de adesão. Nesse sentido, MARÇAL 

JUSTEN FILHO, depois de afirmar que o agente público tem que “exaurir sua competência 

discricionária” ao elaborar a minuta do contrato, afirma que “admite-se a possibilidade de que 

a escolha da câmara seja imposta por uma das partes. A outra a isso se submeterá. É a solução 

que possivelmente será praticada no âmbito da Administração Pública”.
71

 

De outro lado, um entendimento mais largo permite afirmar que há espaço para 

negociação na convenção arbitral. Esta é, afinal, a ideia do “princípio do autorregramento 

processual” (cf. tópico 1.3.2) e do “movimento de consensualidade na Administração” (cf. 

tópico 2.1.3). Embora o tema tenha ares de novidade, o próprio legislador já demonstrou que 

o uso dessa técnica não só é possível como deve ser aplicada quando cabível, judicial (e.g., 

art. 166, § 3º, com o art. 174 do CPC/2015) e extrajudicialmente (art. 26 da Lei 12.462/2011; 

art. 46, § 1º, e art. 64, § 2º, da Lei 8.666/1993).
72
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Negociação não é corrupção.
73

 Antes de tudo, “negociação é um processo em que 

as partes envolvidas se deslocam de suas posições originais, inicialmente divergentes, para 

um ponto no qual o acordo possa ser realizado”.
74

 A negociação pode e deve ocorrer de forma 

republicana. Há meios para se fazer isso com transparência e isonomia.
75

 É preferível a 

negociação regulada, feita às claras, que cegar-se ao fato de que a negociação é ferramenta 

inevitável para qualquer pessoa, física ou jurídica, de direito público ou privado. Nas palavras 

de HELENO TAVEIRA TORRES, “é preciso perder o medo da liberdade (vigiada) que se possa 

atribuir aos agentes da Administração”.
76

  

Negociação tampouco significa prejuízo à Administração. A negociação é uma 

técnica que tem entre seus objetivos a “criação de valor para ambas as partes antes de dividir 

o valor entre elas”, isto é, antes da negociação distributiva ou barganha de posições, a qual, 

de todo modo, pode seguir meios éticos de negociação baseada em princípios.
77

 Como aqui 

tem se reiterado, o interesse público nem sempre é conflitante com o interesse privado (e.g., o 

prazo de 30 dias úteis da Fazenda pode ser interessante para ambas as partes...), não precisa 

ser realizado com prejuízo ao interesse privado (... logo, não é preciso cortar pela metade o 
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prazo do público, pois...) e, desde que não haja prejuízo ao interesse público, é irrelevante se 

há vantagem para o interesse privado (... basta dobrar o prazo para o privado). Não vige mais 

a máxima de que “o príncipe não concede tanto que não retenha sempre mais”.
78

 Como nota 

DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO, “jamais se cogita de negociar o interesse público, 

mas, sim, de negociar os modos de atingi-lo com eficiência”
79

 — instrumento este de resto já 

conhecido no âmbito processual coletivo, como ocorre, por exemplo, nos Compromissos de 

Ajustamento de Condutas.
80

 

No que se refere à arbitragem, a negociação que se faz sobre as regras de 

procedimento a serem adotadas não pode ser comparada funcionalmente à negociação sobre o 

direito material, pois não se trata de convencionar uma situação nova, mas de reparar um 

método para reparar lesão posta, de modo que os valores da atuação administrativa devem ter 

consideração diferenciada.
81

 

Há objetos da convenção arbitral que já são prescritos por lei (objetos “ex lege”), 

como o julgamento por regras de direito e a observância de publicidade. Obviamente, nestes 

casos, não há espaço para negociação, sendo inválida qualquer estipulação em contrário e 

descabendo ao particular reivindicar a sua observância, pois não lhe é dado alegar 

desconhecimento da lei (art. 4º do Decreto-Lei 4.657/1942). Verifica-se, nesta hipótese, uma 

inflexão do direito administrativo tal que, embora se trate de regime que diga respeito apenas 

à Administração, vincula também o particular — o regime administrativo, por se confundir 

com a própria legalidade, impõe que a outra parte também o respeite, independentemente de 

qualquer convenção.  

Há outros objetos, porém, que decorrem da convenção das partes (objetos “ex 

voluntate”). Aqui, a lei não impõe o objeto diretamente, mas, ainda assim, o regime 
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administrativo impõe balizas que condicionam a Administração e, por arrastamento, também 

o particular. Dentro dessas balizas, é possível cogitar de negociação. É bem verdade que a 

convenção de arbitragem não é um elemento irrelevante no contrato, pois altera sua análise 

econômica, e que sua prévia regulamentação conferiria mais previsibilidade ao sistema, sendo 

adequada e desejável. Contudo, é igualmente adequado e desejado que, quando possível, 

mantenha-se alguma margem para que as escolhas na convenção arbitral se deem com o 

concurso de vontades do particular, pois tolher totalmente essa possibilidade implica tolher 

também um dos motivos iniciais pelos quais se escolheu a arbitragem, que é a oportunidade 

de adequação do procedimento — ainda que dentro de balizas estreitas, conforme se comenta 

a seguir.  

4.3.2.2 Forma: cláusula de adesão? 

É de se notar que é recorrente o entendimento de que os contratos administrativos 

são “contratos de adesão”, cabendo questionar se, por arrastamento, a cláusula arbitral seria 

também uma “cláusula de adesão”. 

Como dito anteriormente (cf. tópico 4.2.2.2), o entendimento de que a elaboração 

de edital licitatório implica a necessidade de “exaurir a discricionariedade administrativa” 

induz à atuação unilateral da Administração, que tende a decidir, de antemão, todos os 

elementos a serem contratados. Essa atitude é vista como imprescindível para que se 

mantenha a igualdade de condições ofertadas aos licitantes. Nessa linha, MARÇAL JUSTEN 

FILHO afirma, por exemplo, que “admite-se a possibilidade de que a escolha da câmara seja 

imposta por uma das partes. A outra a isso se submeterá. É a solução que possivelmente será 

praticada no âmbito da Administração Pública”.
82

  

Tomado por premissa este entendimento, a cláusula arbitral, de fato, terá natureza 

adesiva, de modo que deverá observar a formalidade de estar instrumentalizada “em 

documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula” 

(art. 4º, § 2º, da Lei 9.307/19966). É o entendimento de CARLOS ALBERTO DE SALLES, 

segundo o qual o destaque gráfico no edital licitatório “teria a finalidade de operar como uma 
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garantia de ciência do contratante, de forma a demonstrar a voluntariedade de sua aceitação da 

convenção arbitral”.
83

 

Neste ponto, ALICIA KLEIN propõe que se faça a previsão da cláusula arbitral, mas 

se assegure ao licitante a possibilidade de recusá-la, sob pena de se caracterizar arbitragem 

obrigatória.
84

 No entanto, essa afirmação desconsidera que a Administração também tem 

interesse e direito em escolher ou não a arbitragem, descabendo subtrair dela essa autonomia 

contratual, já que é a primeira interessada e a própria parte proponente. 

De outro lado, MARCUS VINÍCIUS ARMANI ALVES afirma que a autonomia da 

cláusula arbitral permite que ela seja considerada de forma destacada do restante do contrato, 

de modo que, ainda que o contrato como um todo não seja negociado, a cláusula arbitral 

poderá ser.
85

 Assim, tomando por premissa que é possível haver negociação sobre a 

convenção arbitral, como exposto supra, não se deve considerar que a cláusula arbitral tem 

natureza adesiva e, portanto, tampouco será exigível o seu destaque em negrito ou em 

documento anexo para assinatura específica. 

Portanto, deve-se analisar o caso concreto: a resposta dependerá da presença, ou 

não, de oportunidade de negociação. 

4.3.2.3 Objeto material lícito, possível e determinável 

No âmbito do processo jurisdicional (arbitral inclusive), diz-se que o processo tem 

como objeto formal ou objeto jurídico a própria prestação jurisdicional e como objeto 

material a pretensão ou bem da vida desejado.
86

 Obviamente, ambos precisam ser lícitos, 

possíveis, determinados ou determinados. Embora esses requisitos sejam mais frequentemente 
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utilizados no âmbito do direito material, também deverão ser guardados no âmbito processual, 

sobre os quais se falará adiante.  

Com relação ao objeto material, sua submissão ao processo arbitral deverá observar 

a arbitrabilidade como critério de licitude (não só a arbitrabilidade objetiva, mas também a 

arbitrabilidade como possibilidade jurídica “lato sensu” e a “arbitrability” ou 

arbitrabilidade convencional),
87

 assunto já estudado no tópico. 3.2.3. 

Deverá, ainda, ser determinado ou determinável. Essa questão da 

determinabilidade do objeto foi uma das principais controvérsias debatidas no Supremo 

Tribunal Federal ao longo dos anos (1996-2001) em que se discutiu a constitucionalidade da 

arbitragem. Para alguns (Ministros MOREIRA ALVES e SEPÚLVEDA PERTENCE), a cláusula 

arbitral seria inconstitucional, pois “o direito de ação só existe quando, havendo resistência a 

uma pretensão, surge o interesse de agir”, de modo que a inclusão de cláusula arbitral no bojo 

de um contrato implicaria “renunciar a uma ação quando ainda não existe, cuja equação 

jurídica a parte não conhece” — seria, para esses ministros, um objeto indeterminado. Porém, 

prevaleceu o entendimento (do Ministro NELSON JOBIM) de que a cláusula é válida, pois o 

contratante “não renuncia a solução do conflito; ele só estabelece que a solução do conflito 

será pela forma ‘a’, e não pela forma ‘b’; ele não está renunciando ao conflito”
88

 — seria, 

portanto, um objeto determinável. 

No caso da Administração, a determinabilidade do objeto tem especial importância 

em razão da programação orçamentária. Parece ser esta a preocupação da Presidência da 

República ao dispor, no art. 8º, § 1º, do Decreto Federal 8.465/2015, que, “na hipótese de 

acordo entre as partes, o compromisso arbitral poderá delimitar o objeto do litígio mediante a 

fixação de limites mínimos e máximos considerados incontroversos pelas partes” (high-low 

arbitration).
89

 No entanto, essa possibilidade não pode ser considerada condição essencial 

para se firmar cláusula ou compromisso, pois, do contrário, o litígio iria para o Poder 

Judiciário, que tem a mesma função e a cujas decisões têm a mesma eficácia, de modo que a 
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dificuldade para se estimar previamente a determinabilidade do objetoé igual para a 

arbitragem e para o processo judicial. 

Aquele decreto prevê, ainda, expressa identificação de quais sejam os objetos 

materiais cujas controvérsias são passíveis de solução arbitral: 

Decreto 8.465/2015. 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 — outras questões relacionadas ao inadimplemento no recolhimento de 

tarifas portuárias ou outras obrigações financeiras perante a administração do 

porto e a Antaq. 

A expressa previsão do objeto material da arbitragem tem a vantagem de evitar 

desperdiço de tempo processual com discussões sobre a extensão da convenção arbitral e os 

poderes do árbitro. Trata-se de valiosa técnica de profilaxia não só contra questionamentos 

sobre a “arbitrabilidade convencional”, mas também em relação à “arbitrabilidade como 

possibilidade jurídica lato sensu”, que é especialmente suscetível de discussão nas arbitragens 

“público-privadas”. É, assim, técnica de adequação das mais importantes a serem feitas nas 

convenções arbitrais da Administração, apta a evitar o desgaste nesta fase inicial da prática 

arbitral no setor público.
90

 Não é arriscado dizer que aqui está uma das principais chaves para 

a efetividade e a consolidação da arbitragem como método adequado de solução de conflitos 

administrativos. 

4.3.2.4 Objeto jurídico “ex lege”: arbitragem de direito (brasileiro)  

O primeiro conteúdo que a própria lei implica na convenção arbitral da 

Administração Pública é a regra de julgamento de direito (art. 2º, § 3º, da Lei 9.307/1996), 

vedando, por consequência, o juízo de equidade, de modo que não poderá afastar o Direito 

substituindo-o por seu próprio senso de justiça (equidade substitutiva) — o que não afasta, 
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Cf. SALLES, Arbitragem em contratos administrativos cit., 2011, p. 214, afirmando que essa técnica pode 

ajudar a combater resistências que se tenha contra a arbitragem no âmbito público. 
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porém, o juízo com equidade, no sentido de preencher as lacunas do ordenamento (equidade 

formativa) ou de, a partir da lei, determinar consequências que nela não estejam tipificadas 

(equidade supletiva).
91

 

Por sua vez, tais regras de direito deverão ser necessariamente as do direito 

brasileiro, pois o princípio da legalidade impede que a Administração se sujeite a regras 

outras que as do próprio ordenamento jurídico brasileiro. Por isso, antes mesmo da introdução 

dessa regra na legislação arbitral, já era correto afirmar que, nas arbitragens envolvendo a 

Administração, o uso da lei brasileira é obrigatório — ao que CARLOS ALBERTO DE SALLES 

chamou indisponibilidade normativa.
92

  

É elementar que, no Estado Democrático de Direito, o próprio Estado seja 

observador de suas regras, de sorte que deixar de observá-las seria não só um desrespeito ao 

princípio da legalidade, como também um paradoxo, em que a criatura (o Estado) estaria 

negando seu próprio criador (a Constituição Federal) — cf. tópico 2.2.1.  

Evidentemente, a aplicação do “direito brasileiro” significa não só a aplicação das 

normas positivas, mas do Direito em toda a sua completude, conforme indicado no conceito 

de legalidade em sentido amplo (cf. Introdução, tópico iii.a). Deve-se notar, no entanto, que, 

em matéria administrativa, o direito positivo tem um peso especial, pois, como conclui 

EDUARDO TALAMINI, “para a Administração, a legalidade não é apenas um limite, uma baliza, 

mas um vetor fundamental de sua atuação”.
93

 

Dentro dessa noção de legalidade se incluem as normas de direito internacional 

que coincidam com princípios gerais do direito e costumes internacionais (art. 4º do Decreto-

Lei 4.657/1942) ou que estejam formalmente internacionalizadas no Direito brasileiro, como, 

por exemplo, tratados bilaterais de investimentos.
94
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Direito internacional não se confunde com direito estrangeiro, ao qual é lícito aos 

particulares aderir, mas não à Administração, em razão da citada indisponibilidade 

normativa
95

 que incide em relação ao Direito nacional. Essa hipótese já foi apreciada pelo 

Poder Judiciário, em caso de contrato para implantação de um museu pela Fundação 

Guggenheim com o Município do Rio de Janeiro, que continha cláusula arbitral prevendo 

aplicação das leis de Nova Iorque (EUA). Questionado em ação popular, o Município 

elaborou defesa com base na tese da distinção entre “contratos da Administração”, em que a 

Administração se iguala a particular, e “contratos administrativos”, em que a Administração 

estaria submetida ao regime jurídico de direito público, argumentando que, tratando-se de 

relação do primeiro tipo, poderia aderir ao direito estrangeiro. O Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro, em 1ª e 2ª instâncias — confirmando a premissa de unidade do Direito (cf. 

Introdução, iii.a) —, rejeitou o argumento, pois, “em se tratando de leis, há que prevalecer a 

lei brasileira, mesmo porque o Município, dentro do novo posicionamento a que foi guindado 

pela Constituição de 1988, é componente da Federação” (Caso “Guggeinheim”).
96

 

Por sua vez, direito estrangeiro não se confunde com soft law. Esta, segundo 

ANDRÉ DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI ABBUD, pode assumir diversos sentidos, interessando 

aqui aquele que compreende “o corpo de atos não obrigatórios usados como diretrizes, 

protocolos, guias, regras, standards, práticas, códigos de conduta e recomendações”, que tem 

sua “porta de entrada” na arbitragem seja pela sua adoção expressa como regra aplicável na 

solução arbitral, seja como guia de conduta (guideline), seja como simples texto de referência, 

como usualmente acontece com as “Diretrizes da IBA (International Bar Association) sobre 

Conflitos de Interesses” e com as “Notas da UNCITRAL sobre a Organização de 

Procedimentos Arbitrais”.
97

 Sendo compatíveis com o direito brasileiro, nada impede que tais 

regras sejam adotadas, até mesmo por adesão expressa na convenção arbitral firmada pela 

Administração Pública. 
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Outra questão a ser observada na aplicação das regras de direito é a 

jurisprudência. Para PAULO OSTERNACK AMARAL, “quando as partes convencionam resolver 

o seu litígio por arbitragem, significa que não pretendem que o seu litígio siga a orientação 

firmada no âmbito do Poder Judiciário a respeito do caso”.
98

 Essa visão, porém, não é correta. 

Como nota CARLOS ALBERTO CARMONA, o produto da cognição do judicial e o do árbitro 

devem ser rigorosamente iguais: “ambos devem aplicar a lei atendendo aos fins sociais a que 

se dirige; ambos devem aplicar a lei tendo em conta as exigências do bem comum; ambos 

estão obrigados a aplicar a lei, não podendo afastá-la para dar ao caso concreto uma solução 

que lhes pareça mais justa”.
99

 

Embora a jurisprudência não seja uma das fontes de Direito, é norte da 

interpretação dessas fontes, e perfaz a expectativa que se tem sobre o Direito. Para o árbitro, 

tanto quanto para os juízes estatais, não é obrigatória, mas causará surpresa nas partes caso 

dela se distanciem. É claro que a sentença arbitral não está sujeita ao controle 

homogeneizador dos Tribunais judiciários, já que sua decisão é incensurável no mérito. 

Algumas instituições arbitrais, porém, a exemplo da CCI, divulgam (respeitando o sigilo da 

identidade das partes) as decisões tomadas por seus árbitros, o que é visto por autores como 

FOUCHARD-GAILLARD-GOLDMAND
100

 e SELMA MARIA FERREIRA LEMES
101

 como uma medida 

de incentivo à coesão das decisões nas arbitragens do comércio internacional, criando algo 

próximo de uma jurisprudência arbitral. Pode haver divergência entre a jurisprudência 

estatal e a “arbitral” — é possível até que as partes tenham levado isso em consideração ao 

optar por um ou outro meio, mas isso apenas confirma que existe, sim, uma expectativa sobre 

os parâmetros do julgamento. 
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CARMEN TIBURCIO analisa ainda outra questão importante nesta matéria, que é a 

possibilidade de controle de constitucionalidade pelo árbitro. Corretamente, a autora afirma 

que, na arbitragem de direito, a aplicação de um ordenamento jurídico deve ser feita em sua 

completude, de modo que a interpretação sistemática impõe que o árbitro faça esse controle, 

desde que o referido ordenamento admita o controle incidental de inconstitucionalidade, 

como é o caso do brasileiro.
102

 Não se deve esquecer, porém, que vige o princípio de que as 

leis se presumem constitucionais. 

Situação diversa é a das súmulas vinculantes, cujas situações enunciadas resolvem 

questão de constitucionalidade por meio de interpretação com eficácia de direito posto.
103

 Por 

isso, também não é correto afirmar que “o árbitro poderá descumprir a orientação contida na 

súmula vinculante”.
104

 Se a jurisdição de direito do juiz estatal é igual à jurisdição de direito 

do árbitro, não há por que afastá-las. Quando se diz que essas súmulas têm “efeito vinculante 

em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública” (art. 103-A da 

CF/1988), não se pode conceber que o efeito se dê apenas para a Administração Pública no 

juízo estatal, mas não para a Administração Pública no juízo arbitral. Ao citar o Poder 

Judiciário e a administração pública, o constituinte quis ressalvar a função legislativa, não a 

função jurisdicional — o texto pressupõe que, ao falar em “Poder Judiciário”, já se está 

abrangendo toda a função jurisdicional, não cogitando de outra fonte de jurisdição. A 

aplicação da súmula vinculante, porém, é matéria de mérito, de sorte que, caso o árbitro não a 

respeite, não haverá remédio para este error in judicando — ressalvado caso de teratologia 
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que fira a “ordem pública”.
105

 A falta de remédio, porém, não significa autorização para 

errar.
106

 

4.3.2.5 Objeto jurídico “ex lege”: publicidade 

O segundo conteúdo que a própria lei implica na convenção arbitral público-

privada é a observância do “princípio da publicidade” (art. 2º, § 3º, da Lei 9.307/1996), que 

deve ser observado nas atividades da administração em geral, não só em razão da expressa 

previsão constitucional (art. 37, caput, da CF/1988), mas por se tratar de medida instrumental 

essencial para a concretização do controle democrático sobre o trato das coisas públicas, que a 

todos interessa. Trata-se de importante assunto, que merece análise aprofundada, a qual é feita 

junto à análise dos demais mecanismos de controle da arbitragem, no tópico 7.1.1. 

4.3.2.6 Objeto jurídico “ex lege”: sede no Brasil e idioma português 

No âmbito das PPPs (art. 11, III, da Lei 11.079/2004), no setor portuário (art. 3º, 

III, do Decreto 8.465/2015) e no Programa de Parcerias de Investimento (art. 25, §3º da 

Medida Provisória 752/2016) há duas exigências legais não previstas expressamente para as 

demais hipóteses: a “sede”
 107

 no Brasil e o idioma português. 
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Ao impor que “a realização da arbitragem” deverá ser no Brasil, o legislador pode 

ter querido evitar os custos que poderiam ser acrescidos se os atos fossem praticados no 

exterior. No âmbito dos contratos internacionais, porém, isso pode ser uma necessidade. 

Desde que não se trate de parceria público-privada, poderá ser “realizada” no exterior.
108

 

A realização desses atos em língua portuguesa, por sua vez, é um imperativo do 

princípio da publicidade, na medida em que cabe ao Estado assegurar acesso à informação 

sobre o trato das coisas públicas “de forma transparente, clara e em linguagem de fácil 

compreensão” (art. 5º da Lei 12.527/2011). Como nota EUGENIA CRISTINA CLETO MAROLLA, 

essa obrigatoriedade, porém, não impede o uso simultâneo de outras línguas. Tendo em vista 

que essa exigência expressa só existe no âmbito portuário e das PPPs, a autora alerta, ainda, 

para a conveniência em se prever a aplicação do idioma português na convenção arbitral, 

mesmo de forma redundante, pois existem regulamentos arbitrais que, no silêncio, atribuem à 

câmara a escolha da língua a ser utilizada.
109

 

4.3.2.7 Objeto jurídico “ex voluntate”: indicação e contratação de árbitros 

A parte com quem a Administração convenciona arbitragem não está limitada (para 

além do que a convenção arbitral dispuser) em sua escolha de nomear o(s) coárbitro(s) que lhe 

cabe(m). No entanto, com relação ao árbitro a ser indicado como presidente do colégio 

arbitral ou no caso de se tratar de arbitragem de árbitro único, invariavelmente será também 

afetada pelas limitações do ente com quem firmou a convenção arbitral. 

Para MARÇAL JUSTEN FILHO, assim como não há relação contratual entre as partes 

e o juiz na relação processual judicial, tampouco há na relação entre partes e árbitro, pois não 

seria possível desvincular a natureza jurisdicional da arbitragem da natureza jurídica da 

relação que se estabelece entre os sujeitos processuais. O ato das partes que investe o árbitro 

de jurisdição seria complexo, advindo dos atos unilaterais de cada parte, bem como do ato 

unilateral de aceitação do encargo pelo árbitro. Não se tratando de contrato, tampouco será o 
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caso de tratar de procedimento licitatório, até porque qualquer espécie de “convite” ou 

“chamamento público” contaminaria a imparcialidade que se exige do árbitro.
110

 

De outro lado, FOUCHARD-GAILLARD-GOLDMAND afirmam que não há como 

conceber outra natureza para a relação entre partes e árbitro que não seja a contratual. 

Segundo os autores, a função jurisdicional do árbitro e seu “estatuto de juiz” não impede que 

a fonte de sua investidura seja contratual.
111

 Esta é a posição aqui adotada. 

Admitir a natureza contratual da investidura do árbitro não implica, 

automaticamente, a imposição de procedimento licitatório.  

O primeiro motivo para o descabimento do procedimento licitatório é o de que a 

legislação geral de licitações e contratações públicas (Lei 8.666/1993) delimita sua aplicação 

aos casos de “contratos administrativos pertinentes a obras, serviços”; dos serviços, este 

contrato apenas se enquadraria na categoria “trabalhos técnico-profissionais”, porém, dos 

trabalhos enumerados na lei, em nenhum deles se pode encaixar o de árbitro — nem mesmo 

no de “assessoramento jurídico”, pois o árbitro não assessora, julga.
112

 

O segundo motivo é o de que esta lei, ao enumerar tais serviços, deixa expresso que 

se refere a “atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 

Administração”, indicando que o dispositivo trata de negócios jurídicos bilaterais 

sinalagmáticos, caracterizados pela presença de interesses recíprocos e contrapostos, e não de 

negócios jurídicos plurilaterais, nos quais se pode enquadrar a convenção arbitral.
113

 Esta foi a 
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conclusão a que se chegou em parecer da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, que 

conclui que, apesar da natureza contratual do vínculo entre partes e árbitro, a ele não se aplica 

a Lei 8.666/1993: 

Como pode ser notado, todas essas atividades estão relacionadas a 

prestações a serem dadas por ente privado ao ente contratante, em favor de 

interesses da Administração Pública. Nenhum desses exemplos possui 

aderência com a atividade do árbitro, sequer as “avaliações em geral” (...). 

Igualmente, não se vislumbra, em nosso entendimento, correspondência 

entre a atividade exercida pelos árbitros e pelo Tribunal Arbitral com uma 

utilidade à Administração, exercida por meio de trabalho técnico-

profissional. Isso porque o árbitro não é um prestador de serviços. Ele 

não trabalha em favor de uma das partes, com o intuito de trazer 

qualquer vantagem a quem o indica. Seu ofício é direcionado à boa 

prestação jurisdicional, com atuação independente e autônoma.
114

 

Ou seja: o caso não seria nem de dispensa nem de “inexigibilidade” no sentido 

tipificado pela Lei 8.666/1993, mas de não-incidência destas regras licitatórias.  

Entende-se aqui que a razão jurídica destas normas (inviabilidade da licitação) deve 

ser aplicada, por analogia,
115

 à hipótese (nelas não tipificada) da contratação de árbitro, 

justificando-se, assim, a contratação direta. Isso não significa, porém, que se torne 

prescindível motivar a indicação, por critérios objetivos e razoáveis, dentre os quais 

certamente deverá estar o de “deter conhecimento técnico compatível com a natureza do 

contrato”, como previsto pelo legislador mineiro (art. 5º, II, da Lei 12.477/2011 do Estado de 

Minas Gerais). É o que se extrai também da legislação paulista ao prever que “os árbitros 

deverão ser escolhidos dentre os vinculados a instituições especializadas na matéria e de 

reconhecida idoneidade”: a expressão “instituições especializadas” não precisa ser lida como 

“instituição arbitral”, podendo ser entendida também como um vínculo curricular do árbitro 

(e.g., associação de advogados especializados em infraestrutura). 

Outros critérios objetivos e razoáveis também podem ser convencionados, como, por 

exemplo, a limitação à indicação a grupos de árbitros com certas características (e.g., ser professor 
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universitário), o que pode ser útil não só para a indicação dos coárbitros, mas principalmente para 

a indicação do terceiro desempatador, de modo a conciliar a necessidade da Administração em 

fixar parâmetros impessoais para suas escolhas e a liberdade da outra parte com quem contrata.
116

 

Finalmente, cabe lembrar que o árbitro deverá guardar imparcialidade. Na medida 

em que é de costume que ao menos um dos árbitros seja advogado, e que muitos são os 

advogados que já litigaram contra a Administração Pública (especialmente aqueles da área de 

direito público, naturais candidatos à função), isso pode implicar um reduzido número de 

árbitros disponíveis. Em relação aos Estados e Municípios, uma solução adequada é a 

indicação de advogados de outros entes federativos (devendo-se considerar, obviamente, o 

aumento de custo que isso pode implicar). A União Federal pode ter mais dificuldade neste 

aspecto e, neste caso, pode-se cogitar até mesmo da indicação de árbitro estrangeiro, 

lembrando-se que, nas arbitragens no âmbito portuário, o regulamento próprio impôs que, “na 

hipótese de árbitro estrangeiro, este deverá possuir visto que autorize o exercício da atividade 

no Brasil” (art. 5º, parágrafo único, do Decreto 8.465/2015).
117

 Em qualquer caso, as 

experiências (acadêmicas ou do “ambiente institucional em que se desenvolve a arbitragem”) 

não devem ser confundidas com parcialidade: ao contrário, são precisamente elas que se 

buscam como caracterizadoras da especialidade do árbitro.
118

  

4.3.2.8 Objeto jurídico “ex voluntate”: indicação, contratação e custeio da câmara arbitral 

Assim como a nomeação do árbitro, a indicação da câmara arbitral implica 

questionamentos a respeito da necessidade de procedimento licitatório, ideia na qual 

imediatamente se pensa quando se fala em contratação pública no Brasil. 
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Cf. CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e administração pública cit. 2016, p. 12-14. ― Cf. ainda, 

JUSTEN FILHO, Administração pública e arbitragem cit., 2016, p. 147, para quem é indispensável verificar 

outros atributos e impedimentos, como a reputação do sujeito e da câmara arbitral escolhida, levando em 

conta “a opinião prevalente no setor especializado”. 
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CARMONA, Arbitragem e administração pública cit., 2016, p. 13, nota 7, em que afirma que é legítimo 

condicionar que o árbitro estrangeiro tenha boa compreensão do idioma e do sistema jurídico brasileiro, mas 

critica a opção do Decreto presidencial, que cria um embaraço que lembra o do CPC/1939 (art. 1.031, III), no 
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Carlos Alberto Carmona. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2014, p. 218. ― Sobre conflitos de 
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CRISTINA MARGARETE WAGNER MASTROBUONO e ANDRÉ RODRIGUES JUNQUEIRA 

noticiam que, em determinados casos, essa questão não se coloca, como ocorre na hipótese de 

projetos financiados por organismos internacionais (e.g., Banco Mundial), nas quais constam, 

dentre as condições para a obtenção do financiamento, a indicação de câmaras arbitrais 

determinadas ou a adoção de arbitragem ad hoc de acordo com o regulamento da 

UNCITRAL.
119

 

Nos demais casos, toca ao gestor tomar essa controversa decisão. 

Se considerado apenas o serviço de secretariado da Câmara, de fato, não se poderá 

negar que há aí uma relação contratual sinalagmática, na qual a Câmara se compromete com a 

obrigação de fazer a administração da arbitragem contra a obrigação dos litigantes em lhe 

pagar o preço. Tampouco se poderá negar que há concorrência entre as câmaras arbitrais 

interessadas em vender seus serviços. No entanto, considerando que “o trabalho 

desempenhado por tais entidades é bastante semelhante” e que, nas câmaras mais renomadas, 

“os regulamentos e listas de árbitros pouco se diferenciam”, percebe-se que dificilmente se 

conseguiria realizar um procedimento licitatório nos termos da Lei 8.666/1993,
120

 ante a falta 

de critérios que diferenciem as câmaras sem direcionar a escolha. 

Por outro lado, se considerado que a escolha da Câmara influencia também na 

escolha do procedimento a ser seguido — lembrando que algumas câmaras reservam os 

direitos autorais sobre o seu uso —, bem como que nesses regulamentos há regras que 

influenciam diretamente na relação processual — e.g., a indicação de terceiro árbitro, a 

apreciação das impugnações dos árbitros, a concessão de medidas de urgência, entre outras —

, percebe-se que o elemento de confiança também deverá estar presente nessa relação, 

podendo-se aplicar à câmara a mesma solução dada anteriormente ao árbitro, ou seja: a rigor, 

o caso não é de dispensa nem de inexigibilidade, mas de não-incidência das regras licitatórias 

tipificadas da Lei 8.666/1993, cuja razão jurídica, porém, pode ser aplicada por analogia à 

hipótese de contratação da câmara (não tipificada naquela lei e em nenhuma outra), 

 

                                                 
119

 
 
MASTROBUONO, Cristina Margarete Wagner; JUNQUEIRA, André Rodrigues. A escolha da Câmara de 
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justificando a contratação direta.
121

 Esta é a posição aqui adota, pois, realmente, relevar a 

qualidade e reputação da câmara em prol do preço poderia levar a uma “corrida ao fundo do 

posso”.
122

 

Neste ponto, é interessante notar que, em Portugal, o novo Código dos Contratos 

Públicos (art. 27.1 do Decreto-Lei 18/2008) afirma que é possível contratação direta que “se 

trate de serviços de arbitragem e de conciliação”; o Código a trata como hipótese autônoma, 

não enquadrada nem mesmo entre aquelas em que “não permita a elaboração de 

especificações contratuais suficientemente precisas para que sejam qualitativamente definidos 

atributos das propostas necessários à fixação de um critério de adjudicação”. 

CARLOS ARI SUNDFELD e ANDRÉ ROSILHO demonstram que, embora tenha se 

propagado a existência de um “princípio da licitação” na Constituição brasileira, ele não 

existe. A norma constitucional impõe que esse procedimento seja seguido nas “obras, 

serviços, compras e alienações” (art. 37, XXI; art. 173 da CF/1988), o que constitui um 

conjunto amplo, mas que não atinge a totalidade das contratações públicas. Mesmo nesses 

casos, a definição do que seja “licitação” não é unívoca, tendo em vista que “se viu nos 

últimos anos uma profusão de normas sobre licitações e contratos, ocasionando o rompimento 

do monopólio da regulação das licitações por um único diploma normativo”, sem que isso 

signifique um abandono da impessoalidade.
123

 

De fato, assim como no caso da contratação de árbitro, a contratação direta de 

câmara arbitral não dispensa a escolha por critérios objetivos e razoáveis (e.g., idoneidade da 

câmara, tempo de existência, experiência, adequação do regulamento, instalações adequadas, 

sede em local conveniente etc.). Esses critérios, porém, são usados com o propósito de 

motivação, mas não de seleção nos moldes licitatórios. 
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Para MARÇAL JUSTEN FILHO, “admite-se a possibilidade de que a escolha da 

câmara seja imposta por uma das partes. A outra a isso se submeterá. É a solução que 

possivelmente será praticada no âmbito da Administração Pública”,
124

 em razão da 

necessidade de se manter isonomia na oferta de contratação pública. Se a indicação da câmara 

for realizada antes da celebração do contrato, que será firmado pelo particular em situação de 

adesão, de fato, essa opção é válida. Isso não deve ser visto como mera manifestação de 

autoritarismo do Estado (até porque ninguém é obrigado a aderir aos contratos públicos), mas 

como uma antecipação de decisão que (desde que razoável) evitará discussões posteriores que 

podem se complicar em razão das limitações do regime jurídico da Administração. “A ação de 

controle ex ante, que alguns entendem como burocrática, é na verdade um grande instrumento 

‘poupador’ de custos de transação durante a fase de execução contratual”.
125

 

 No entanto, se realizado depois da celebração do contrato, esse poder de escolha 

unilateral, se ilimitado (e.g., a despeito de tempo, preço e qualidade na indicação da câmara), 

pode ser enquadrado como uma daquelas hipóteses de cláusulas potestativas
126

 para as quais 

CARLOS ALBERTO CARMONA chama a atenção a fim de serem evitadas,
127

 caso em que a 

declaração de nulidade da cláusula levaria a situação ainda mais prejudicial de esvaziamento 

da cláusula arbitral com a ausência total de parâmetros para a indicação da câmara. 

Um último aspecto que importa nesta questão é a remuneração das custas e 

despesas da câmara arbitral. A Lei do Estado de Minas 9.477/2011 (art. 11), o Decreto 

Federal 8.465/2015 (art. 3º, VII) e a Medida Provisória 752/2016 (art. 25, §2º) determinam 

que esse custeio seja adiantado pela parte privada, a ser ressarcida ao final pela 

Administração, caso perdedora. EUGENIA CRISTINA CLETO MAROLLA reconhece que essa 

solução evita problemas de ordem financeira, que poderiam levar até mesmo à não instalação 
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A escolha da Câmara de Arbitragem pela Administração Pública cit., 2016, p. 127. 
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da arbitragem por ausência de dotação orçamentária para aquela despesa. No entanto, chama a 

atenção para o fato de que essa solução pode encarecer o contrato da Administração, já que a 

parte privada incluirá no seu preço a estimativa deste custo, que pode vir a nunca ser 

necessário. Como solução, sugere a possibilidade de se valer do sistema de garantias 

contratuais, especialmente no caso das parcerias público-privadas.
128

 Tudo a prevenir o 

entrave da arbitragem, o que pode causar o efeito reverso à desejada celeridade e redução dos 

custos de transação. 

4.3.2.9 Objeto jurídico “ex voluntate”: regulamento 

A Administração pode optar por arbitragem “ad hoc”, caso em que o gestor 

público se veria afastado dos riscos envolvidos na inexistência de um critério de contratação 

da câmara arbitral até que o legislador, a doutrina ou a jurisprudência lhe indiquem um 

caminho longe de questionamentos. No entanto, a arbitragem “ad hoc” envolve outros 

inconvenientes que podem comprometer a adequação da arbitragem, pois pressupõe alguma 

infraestrutura para realização de audiências, para a custódia de documentos e para o controle 

da comunicação entre partes e entre estas e os árbitros. Atribuir esta função a uma das partes 

não parece ser a opção mais adequada, em razão do óbvio conflito de interesse que haveria 

nesta atividade, além do fato de que, no caso da Administração, haveria outros tantos 

inconvenientes relacionados aos seus limites legais para contratar e alocar recursos humanos e 

materiais. 

A arbitragem institucional é, por isso, a melhor opção (embora desconfortável 

para o gestor público desamparado de critérios seguros para tanto). Ao optar por uma das 

instituições arbitrais, será possível adotar o regulamento já previamente definido por aquela 

câmara, cabendo o acerto de detalhes pontuais no Termo de Arbitragem ― dentre os quais 

não estará a lei aplicável, que será a brasileira, mas que pode incluir aspectos procedimentais, 

como, por exemplo, a data de audiências e perícias, o que ocorre também no processo judicial. 

Não é aconselhável a criação de um regulamento inédito pelas próprias partes: 

antes do litígio provavelmente não pensarão em um procedimento adequado; depois do litígio 
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estarão em situação de desgate do relacionamento.
129

 Alternativamente, as partes podem 

adotar um regulamento preexistente, desde que a instituição autora não tenha reservado para 

si o direito autoral de usá-lo, como é o caso, por exemplo, das regras da UNCITRAL. 

Em qualquer caso, haverá algum espaço para que as partes fixem determinadas 

regras de procedimento que lhes sejam adequadas, espaço este que deve ser usado pela 

Administração, já que a maioria dos regulamentos arbitrais não foi pensada para entes 

públicos. A princípio, não há vedações específicas do direito administrativo que atinjam esta 

hipótese, mas vale refletir sobre algumas características típicas da Administração em juízo, 

como se faz no Capítulo 5, a seguir.  

4.4 PLANO DA EFICÁCIA: A AUTONOMIA DA CONVENÇÃO ARBITRAL EM RELAÇÃO ÀS 

CLÁUSULAS EXORBITANTES 

Conforme já se viu, a convenção arbitral tem o efeito positivo de reservar à 

jurisdição arbitral o conhecimento do mérito de um conflito e o efeito negativo de subtraí-lo 

da jurisdição estatal.  

A estabilidade desses efeitos é assegurada pelo princípio de que os acordos 

formados de boa-fé vinculam as partes (pacta sunt servanda), as quais têm legítima 

expectativa de seu cumprimento (direito de proteção à confiança). Por isso, mesmo as 

cláusulas vazias são exigíveis por meio de execução específica (art. 7º da Lei 9.307/1996), 

pois não se trata de mera “promessa de contratar”.
130

 Essa afirmação não muda quando a parte 

é a Administração Pública (STJ, Caso “Celi”, 2015).
131

  

Em outras duas oportunidades, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que nem 

mesmo os poderes contratuais extroversos da Administração — implícitos nas “cláusulas 
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28.8.2015. Embora não tenha conhecido do recurso, o STJ sinalizou correta a decisão do TJ/SE, que decidira 

que o Estado do Sergipe não poderia se furtar à cláusula arbitral pelo fato de ser “vazia”. 
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exorbitantes”, ou seja, aquelas que “colocam a Administração em posição de supremacia 

sobre o contratado” por motivos de “interesse público”
132

 —poderiam atingir a eficácia 

positiva da cláusula compromissória.  

Na primeira oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o poder 

extroverso de alteração unilateral do contrato da Administração não se estende à cláusula 

compromissória, nem para modificá-la, muito menos para suprimi-la (STJ, Caso “AES 

Uruguaiana”).
133

 De fato, esse poder (previsto no art. 58, I, e no art. 65, I, da Lei 8.666/1993) 

é limitado pelo direito do contratado em ter “mantidas as condições efetivas da proposta” 

(art. 37, XXI, da CF), de modo que essa alteração unilateral não pode atingir o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, de cuja equação certamente faz parte a convenção arbitral. 

Além disso, o Direito brasileiro reconhece a autonomia da convenção arbitral (art. 8º da 

Lei 9.307/1996), o que significa que, “na verdade, criam-se duas relações jurídicas: o negócio 

contratado e a arbitragem”, as quais podem estar submetidas até mesmo a regras diferentes
134

 

(e.g., com e sem poderes extroversos).  

Na segunda oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça, depois de reconhecer a 

eficácia positiva da cláusula arbitral, afirmou que um ato administrativo (portaria) que não 

observasse essa decisão configuraria “atentado” (art. 880 do CPC/1973; equivalente ao “ato 

atentatório à dignidade da justiça previsto” do art. 77 do CPC/2015), até mesmo o ato de 

rescisão unilateral do contrato sob fundamento de descumprimento das obrigações pelo 

contratado (art. 58, II, e art. 78, I a VIII e XVIII, da Lei 8.666/1996). Para o Tribunal, 

“a sociedade de economia mista, quando engendra vínculo de natureza disponível, encartado 

na mesmo cláusula compromissória de submissão do litígio ao Juízo Arbitral, não pode 

pretender exercer poderes de supremacia contratual previstos na Lei 8.666/93” (STJ, Caso 

“TMC”, 2006).
135 

 

Deve-se ter cuidado ao ler este julgado. Seu objetivo era impedir que, por via 

oblíqua, a Administração descumprisse a ordem judicial de não alterar ou rescindir a 
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convenção arbitral de modo unilateral (quis impedir o desvio de finalidade, o abuso de poder). 

Porém, a decisão deixa a entender que a só presença de cláusula arbitral excluiria os poderes 

extroversos da Administração, e que apenas o árbitro teria poder para reconhecer 

inadimplementos naquele contrato, interditando, assim, o poder de rescisão unilateral do 

contrato sob este fundamento. Todavia, não se pode admitir que a mera inclusão de cláusula 

arbitral desnature o “contrato administrativo” e afaste suas “cláusulas exorbitantes”, tanto 

porque estas decorrem de lei (logo, não podem ser afastadas por convenção), como porque 

isso iria de encontro à própria autonomia da cláusula arbitral que se quer proteger: tratando-

se de duas relações autônomas, o contrato não modifica a cláusula, mas a cláusula tampouco 

modifica o contrato. É uma via de mão dupla. 

A única interpretação possível do julgado é a de que a Administração não pode 

exercer poderes de supremacia contratual em relação à cláusula arbitral, pois houve o 

exaurimento da discricionariedade administrativa. Conforme EUGÊNIA CRISTINA CLETO 

MAROLLA, “o poder de revogar não é o reverso do poder de iniciativa sobre a questão”, logo, 

“ao optar pelo emprego da arbitragem e celebrar convenção (...) a autoridade administrativa 

exaure sua competência quanto à análise da conveniência e oportunidade da medida” e a 

cláusula se torna “indisponível a um novo juízo de mérito”.
136

 MARÇAL JUSTEN FILHO 

confirma esse entendimento quando diz que há uma “dissociação entre procedimento prévio e 

arbitragem”
137

 — ratificando, assim, também, a sistematização da relação convencional de 

arbitragem com a Administração Pública feita neste capítulo. 

Além disso, deve-se considerar que as competências administrativas são 

indisponíveis e que o mérito administrativo está à salvo da cognição do árbitro, de modo 

que não seria possível, por exemplo, discutir os poderes de polícia administrativa 

regularmente exercidos na relação contratual, mas apenas sua repercussão patrimonial (cf. 

tópico 5.4.1).
138

Obviamente, a Administração tampouco poderá abusar de direitos que não se 

relacionam com a cláusula arbitral para atingi-la por via indireta. Esta hipótese, porém, 

depende de prova de má-fé, que não se presume. 
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O que se vê aqui é reflexo da desatualização dos poderes contratuais exorbitantes, 

que perdem sentido no contexto da “constitucionalização do direito administrativo” e da 

“publicização do direito civil”. Em face de institutos do CC/2002, como a resolução por 

onerosidade excessiva (art. 478) e a consagração da vedação ao enriquecimento sem causa 

(art. 884), “cabe-nos indagar até que ponto poderemos continuar repetindo que certas 

cláusulas típicas do contrato administrativo são tão exorbitantes ou derrogatórias do direito 

privado”.
139

 Essa indagação é ainda mais pertinente nos contratos com cláusula arbitral, em 

que, presume-se, era mais adequado o uso de instrumentos de “interpenetração” entre Estado 

e mercado, público e privado.
140

  

A desatualização da lei dá sinais de que já não encontra mais suporte no mundo dos 

fatos e de que é hora de se superar o “complexo de exorbitância”, não para desproteger o 

interesse público, mas, ao contrário, para concretizá-lo de modo mais realista.
141

 Por outro 

lado, ainda que passíveis de crítica, os poderes exorbitantes previstos na lei são lícitos e só 

podem ser suprimidos ou alterados por lei de igual hierarquia, descabendo seu afastamento 

por meio de convenção contratual (aí incluída a convenção arbitral). 

*** 
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141

 Cf. 
 

ESTORNINHO, Maria João. Requiem pelo contrato administrativo. Coimbra: Almedina, 2003, p. 182, 

176 e 153 —
 
 Criticando a existência destas cláusulas exorbitantes, pois estimulam a ineficiência 

administrativa, oneram o Estado, legitimam práticas autoritárias e facilitam desvios à probidade 

administrativa, cf. ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Mecanismos de consenso no direito 

administrativo. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de; MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo 

(coord.). Direito administrativo e seus novos paradigmas, p. 335-350. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 344 e 

349. 
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CAPÍTULO 5 

PROCESSO ARBITRAL 

Tratando-se ambos de métodos heterocompositivos de caráter jurisdicional, é 

natural que arbitragem e processo judicial tenham suas similitudes, que se dão pela 

processualidade que compartilham, não porque sejam métodos redundantes. A diferença da 

arbitragem não se limita à alteração do juiz estatal pelo juiz privado. Mais que isso, 

diferencia-se também na sua filosofia, conectada ao protagonismo das partes, especialmente 

no que se refere à formulação do procedimento (cf. tópico 1.3). 

Assim, não se deve tomar como premissa o “espelhamento” das peculiaridades 

do processo judicial fazendário à arbitragem. Se no método judicial há regras especiais para a 

Administração, isto revela a forma (criticável ou não) que o legislador entendeu adequada aos 

conflitos fazendários. Tratando-se a arbitragem de outro método de trabalho, a concepção de 

qual seja o procedimento adequado deve partir da “processualidade mínima” já estudada (cf. 

tópico 1.3.1), para, então, descobrir-se quais são as adaptações pertinentes a esse conflito. 

5.1 A “ATIPICIDADE” DO PROCEDIMENTO ARBITRAL: COMPATIBILIDADE DA NÃO 

APLICAÇÃO DO CPC E DA ADOÇÃO DE NEGÓCIOS PROCESSUAIS “ATÍPICOS” PELA 

ADMINISTRAÇÃO 

Como se disse, arbitragem e processo judicial não são métodos redundantes. Por 

isso, na arbitragem, não se cogita da aplicação do Código de Processo Civil.
1
 Do contrário, 

como nota CARLOS ALBERTO CARMONA, haveria “verdadeira contradição em termos: se as 

partes optaram por um sistema diferente (arbitragem) não faz sentido a tentativa de usar 

mecanismos de outro sistema (o processo estatal)”, que lembra, ainda, que “os princípios 

gerais do processo são aplicáveis, é claro, a todos os processos, entre eles o arbitral, sem que 

 

                                                 
1
 
 

No Código de Processo Administrativo italiano (art. 12 do Decreto-Lei 104/2010) há casos de reenvio da 

legislação arbitral ao Código de Processo Civil, o que ocorre porque o procedimento arbitral geral está 

previsto dentro deste, não porque se pretenda aplicar o procedimento judicial ao arbitral. 
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haja necessidade de recorrer às normas processuais codificadas que regem o processo 

estatal”.
2
 

Parte da doutrina admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil à 

arbitragem. CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO vislumbra essa possibilidade desde que a lei 

aplicável seja a brasileira e desde que a aplicação seja compatível com o regulamento 

convencional.
3
 No entanto, ainda que se valha de procedimento também codificado, é 

pressuposto lógico que sua aplicação não seja idêntica à que ocorre no processo judicial. Por 

exemplo, no momento de “delimitação consensual das questões de fato e de direito”,
4
 devem 

ser aplicadas as regras do regulamento convencional ou aquelas indicadas pelo próprio 

Tribunal Arbitral (art. 21, § 1º, da Lei 9.307/1996), não as regras codificadas (e.g., 

apresentação de rol de testemunhas em 15 dias — art. 357 do CPC/2015); idem no caso da 

“calendarização” (art. 191/2015), da “escolha consensual do perito” (art. 491 do CPC/2015) e 

de outros institutos de cunho consensual. 

A propósito, deve-se lembrar de que a inclusão desses institutos no CPC/2015 foi 

inspirada justamente na prática arbitral, o que mostra a influência da arbitragem na 

mentalidade dos processualistas que elaboram o projeto que deu origem ao Código.
5
 Por outro 

lado, imagina-se que o avanço dos processos eletrônicos no âmbito estatal criarão 

constrangimento para as câmaras arbitrais que mantiverem procedimento em papel, 

incentivando-as a aderir a essa nova tecnologia. Este contexto comprova a tese de BRUNO 

 

                                                 
2
 
 

CARMONA, Carlos Alberto. Em torno do árbitro. Revista de Arbitragem e Mediação, v. 28, p. 47-63. São 

Paulo: RT, jan./mar. 2011, p. 52 e 49, respectivamente. — No mesmo sentido: PARENTE, Eduardo de 

Albuquerque. Processo arbitral e sistema. São Paulo: Atlas, 2012, p. 72. 
3
 
 

DINAMARCO, Cândido Rangel. A arbitragem na teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros: 2013, 

p. 46-47. 
4
 
 

Em regra, isto é feito no Termo de Arbitragem, mas nada impede que seja feito também ao longo do 

procedimento arbitral, cf. LEMES, Selma Ferreira. A função e o uso do termo de arbitragem. Jornal Valor. 

“Caderno Legislação e Tributos”. São Paulo, 8.9.2015, p. E5.  
5
 
 

Cf. BRASIL, Comissão de Juristas Responsável pela Elaboração de Anteprojeto de Código de Processo 

Civil. Código de Processo Civil: anteprojeto. Disponível em: 

[https://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf]. Acesso em 14.12.2016. Brasília: Senado 

Federal, Presidência, 2010. ― Em sentido próximo, afirmando que o desenvolvimento da arbitragem e o da 

“ideia de cooperação e de recíprocas influências entre partes e juízes” estão no mesmo contexto do 

desenvolvimento de uma “teoria dos negócios processuais”: CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios 

jurídicos processuais no processo civil brasileiro. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro 

Henrique. Negócio processuais, 2. ed., p. 39-74. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 59. 
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MAYERHOF SALAMA de que há externalidades positivas na “competição” entre arbitragem e 

processo estatal.
6
 

Igualmente, essa influência reforça a ideia de CARLOS ALBERTO DE SALLES de que 

o foco deve estar na perspectiva do processo como método de trabalho voltado à solução de 

cada conflito. Respeitado o devido processo legal constitucional, a preocupação primeira deve 

estar na adequação do método para resolver com justeza aquela lide em concreto 

(instrumentalidade metodológica), e não nas regras instrumentais em si (como já pregava a 

escola da instrumentalidade finalística).
7
 

A “atipicidade” dos atos do procedimento arbitral é, portanto, natural da 

arbitragem, que tem na convenção arbitral a abertura para sua livre regulamentação. O 

regulamento convencionado do processo é, por definição, um negócio processual “atípico”, 

pois se destina a trazer para a arbitragem um modelo diverso do codificado. Essa 

característica tampouco se altera quando a parte é a Administração Pública. 

Conforme já exaustivamente demonstrado, a Administração Pública pode optar por 

quaisquer das formas de solução de conflitos disponíveis no sistema multiportas. Sua 

submissão aos princípios da legalidade, da supremacia do interesse público e da 

indisponibilidade do interesse público não impede o exercício desta opção e, ao contrário, 

impõe que o método mais adequado para cada caso seja escolhido. O interesse público está 

em adotar o método mais eficaz para o caso concreto. Adotar um método pelo só fato de que é 

mais tradicional não significa que se está prestigiando a supremacia do interesse público, mas 

simplesmente a supremacia da tradição. 

O fato de o legislador ter legislado um dos métodos não significa que ele seja de 

uso obrigatório — as ações judiciais necessárias, já se viu, são exceção no direito brasileiro, 

mesmo para a Administração Pública (cf. tópico 1.2.1). Tampouco o fato de que o legislador 

 

                                                 
6
 
 

SALAMA, Bruno Mayerhof. Análise econômica da arbitragem. In: TIMM, Luciano Benetti. Direito e 

economia no Brasil, 2. ed., p. 382-390. São Paulo: Atlas, 2014, p. 387. ― O autor já tinha ensaiado esta ideia 

em: SALAMA, Bruno Meyerhof; PUGLIESE, Antonio Celso Fonseca. A economia da arbitragem: escolha 

racional e geração de valor. In: MACHADO, Rafael Bicca; JOBIM, Eduardo (coord.). Arbitragem no Brasil: 

aspectos jurídicos relevantes, p. 73-85. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 80. 
7
 SALLES, Carlos Alberto. Arbitragem em contratos administrativos. São Paulo: RT, 2011, p. 24 e 26. 

Igualmente, a exposição de motivos do CPC/2015 foi expressa no sentido de sua intenção de resgatar o valor 

metodológico do processo judicial: BRASIL, Comissão de Juristas Responsável pela Elaboração de 

Anteprojeto de Código de Processo Civil. Código de Processo Civil: anteprojeto cit., p. 13. 
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tenha descido a detalhes em um dos métodos — como fez com o método judicial no 

CPC/2015 — ou que tenha sido mais superficial em outro dos métodos — como fez com a 

arbitragem na Lei 9.307/1996 e com a mediação na Lei 13.140/2015 — não significa que um 

seja mais lícito que outro. Desde que adotado o método adequado (o que inclui atender às 

condições legais para tanto), estará atendido o princípio da legalidade (rectius, da 

juridicidade). 

Em termos abstratos, as condições para que a Administração faça a opção pelo 

método arbitral estarão na convenção arbitral, a ser adotada conforme a política estatal de 

contratação e de solução de litígios  (cf. capítulo 4).  

Em termos concretos, na Administração Pública, assim como na administração 

privada, a “liberdade” para se optar por um método e se valer do seu espaço de “atipicidade” 

não significa ocasião para arbitrariedade ou negligência. Não se deve tomar por premissa que 

a parte usará dessa liberdade contra seu próprio interesse. Se a parte não tiver conhecimento 

técnico para tanto, a solução não será tolher-lhe a liberdade, mas dar-lhe assistência 

profissional, e para isso existem os administradores e advogados, privados e públicos. “É 

preciso perder o medo da liberdade (vigiada) que se possa atribuir aos agentes da 

Administração”.
8
 

Neste ponto, é útil adotar como parâmetro o estudo de MARCOS ANDRÉ FRANCO 

MONTORO, segundo o qual o exercício dessa liberdade na flexibilização do procedimento 

arbitral deve obedecer a quatro grupos de limites (“garantias mínimas, balizas”): (i) os bons 

costumes e ordem pública (art. 2º, § 1º, da Lei 9.307/1996); (ii) os princípios do contraditório, 

da igualdade, da imparcialidade e do livre convencimento (art. 21, § 2º, da Lei 9.307/1996); 

(iii) os preceitos cogentes da Lei 9.307/1996; (iv) os princípios processuais constitucionais.
9
 

Conforme se vê, pode-se afirmar que a convenção arbitral funciona como um 

“negócio-quadro”, que, embora seja ele próprio tipificado na Lei 9.307/1996, tem por função 

precisamente viabilizar a adoção de negócios processuais atípicos, a começar pelo 

 

                                                 
8
 
 

TORRES, Heleno Taveira. Arbitragem e transação em matéria tributária. In: JOBIM, Eduardo; MACHADO, 

Rafael Bicca (coord.). Arbitragem no Brasil: aspectos jurídicos relevantes, p. 175-197. São Paulo: Quartier 

Latin, 2008, p. 180. 
9
 
 

MONTORO, Marcos André Franco. Flexibilidade do procedimento arbitral. Tese (Doutorado em Direito) 

orientada por Carlos Alberto Carmona. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2010, p. 358. 
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regulamento convencionado, trazendo para a arbitragem procedimento diverso do tipificado 

em lei (em código ou em lei extravagante). A Administração pode se valer plenamente (o que 

não significa “descontroladamente”) desses negócios atípicos, cuja higidez, repita-se, deve ser 

encarada pela perspectiva das condicionantes legais do próprio negócio e da retidão da 

conduta dos agentes que o conduzem, sem se confundir as dificuldades (e os preconceitos) 

com estes assuntos com eventual impedimento para que a flexibilidade procedimental seja 

levada para as arbitragens (e os métodos de solução de conflitos em geral) da Administração. 

5.2 FASE INSTRUTÓRIA: APLICAÇÃO DO “DIREITO BRASILEIRO” EM MATÉRIA 

PROBATÓRIA 

As convenções processuais também aparecem no âmbito probatório. As principais 

questões neste tema (e.g., poderes instrutórios do árbitro; primazia da verdade real; limitação 

convencional sobre os meios de prova; etc.) independem da participação da Administração 

Pública na relação processual e merecem estudo próprio.
10

 Neste tópico, trata-se apenas de 

uma delas, de especial interesse para a Administração: o que deve ser entendido por aplicar “o 

Direito brasileiro” em matéria probatória?  

Essa dúvida se coloca porque “a lei aplicável, quando eleita contratualmente pelas 

partes, tem sido entendida como a lei material, nunca a processual”.
11

 

O problema é que, em matéria probatória, há controvérsia sobre o que seja norma 

processual ou norma de direito material. Para uns, trata-se de matéria exclusivamente 

processual.
12

 Outros entendem tratar-se, ao menos parcialmente, de direito material.
13

 

Partindo desta última premissa, MANUEL PEREIRA BARROCAS afirma que o “direito 

 

                                                 
10

 
 

Para um panorama sobre estes temas: ALVES, Rafael Francisco; REGO, Camila Portilho. Notas 

introdutórios sobre a fase instrutória da arbitragem de acordo com o direito brasileiro. In: SALLES, Carlos 

Alberto et al. (coord.). Negociação, mediação e arbitragem: programa básico para graduação em direito, 

p. 223-256. São Paulo: Método, 2012.  
11

 
 

CARMONA, Em torno do árbitro cit., 2011, p. 53. 
12

 
 

Nesse sentido: CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini. DINAMARCO, Cândido 

Rangel. Teoria geral do processo, 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 384 (n. 225).  
13

 
 

Nesse sentido: AMARAL, Francisco do. Direito civil — introdução, 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 

410 (afirmando que ao direito civil cabem os meios de prova; ao processual a sua apresentação e 

apreciação). 
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substantivo probatório” deve ser observado na arbitragem de acordo com a lei aplicável, ao 

passo que o “direito processual probatório” não.
14

  

Ainda que se observe um “crescente consenso entre os sistemas legais nacionais 

sobre princípios gerais do procedimento arbitral”
15

 que mitiga esta discussão, ela possui 

relevância, pois certas normas — independentemente da celeuma sobre sua natureza material 

ou processual — jamais podem ser afastadas, como é o caso da vedação ao uso de provas 

ilícitas (art. 5º, LVI, da CF/1988 — e.g., escutas obtidas sem conhecimento de um dos 

interlocutores), na medida em que protegem direitos fundamentais e não se concebe que o 

ordenamento crie na arbitragem espaço para violação de direitos e garantias dessa natureza.
16

 

Apesar da vagueza do conceito de “ordem pública”, não é arriscado dizer que esse tipo de 

norma está nele incluído.
17

 

Conforme observam RODOLFO DA COSTA MANSO REAL AMADEO e HERMES 

MARCELO HUCK, nem mesmo por convenção das partes se pode contrariar essas normas, de 

modo que, se o fizerem, “o árbitro pode (rectius: deve), portanto, se recusar a aplicar lei 

material contrária à ordem pública ou aos bons costumes, aplicando outro ordenamento mais 

adequado ao caso”.
18

 

Embora a Administração Pública não tenha direitos fundamentais de natureza 

individual, é titular de direitos fundamentais que visam proteger a soberania estatal — não 

aquela soberania que se manifesta por mera predileção do agir unilateral da Administração, 

mas aquela efetivamente ligada a “assuntos de Estado”, situações em que só o ente público 

 

                                                 
14

 
 

BARROCAS, Manuel Pereira. A prova no processo arbitral em direito português. Revista de Arbitragem e 

Mediação, v. 28, p. 187-211. São Paulo: RT, jan./mar. 2011, p. 192. 
15

 
 

KAUFMANN-KOHLER, Gabrielle. Globalization of Arbitral Procedure. Vanderbilt Journal of 

Transnational Law, v. 36, p. 1.313-1.333. Nashville, 2003, p. 1.315 e 1.317-1.318 (tradução livre). — 

Afirmando que a “transnacionalização” do procedimento arbitral é, na verdade, um “alter ego” do 

procedimento anglo-saxão: CARMONA, Em torno do árbitro cit., 2011, p. 57. 
16

 
 

Cf. SALLES, Arbitragem em contratos administrativos cit., 2016, p. 216, em que afirma que a arbitragem 

não pode servir de instrumento para fraude à lei, e que questões de ordem pública devem ser vistas como fora 

da convenção arbitral, seguindo seu conceito de arbitrabilidade como possibilidade jurídica “lato sensu”. 
17

 
 

Para um estudo sobre a ordem pública, afirmando que “manifesta injustiça e teratologia” pode levar à 

anulação do laudo arbitral: APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. Ordem pública e processo: o tratamento 

das questões de ordem pública no direito processual civil. São Paulo: Atlas, 2011, p. 240. 
18

 
 

AMADEO, Rodolfo da Costa Manso Real; HUCK, Hermes Marcelo. Árbitro: juiz de fato e de direito. 

Revista de Arbitragem e Mediação, v. 40, p. 181-92. São Paulo: RT, jan./mar. 2014, p. 185. 
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poderia se encontrar e que devem ser respeitadas sob pena de atacar a própria razão de ser do 

Estado, e são, assim, também, de “ordem pública”. 

É o caso, por exemplo, da regra segundo a qual certas autoridades do alto escalão 

da República devem ser inquiridas onde exerçam função (art. 454 do CPC/2015),
19

 podendo 

algumas delas optar por depor por escrito (art. 221, § 1º, do CPP/1941).
20

 Tais regras não se 

aplicam por subsidiariedade das normas do processo judicial à arbitragem, mas sim porque se 

referem a situações que importam para além do âmbito judiciário estatal, cabendo sua 

aplicação também em outras circunstâncias processuais, como em processos administrativos e 

na arbitragem.
21

 Trata-se de normas que não visam conferir privilégio a quem ocupe o cargo 

de autoridade, mas, sim, evitar que essa autoridade deixe de ser exercida, onde ela é 

necessária, por circunstâncias cuja aleatoriedade pode tumultuar a própria República. São, nas 

palavras de ADA PELLEGRINI GRINOVER, “prerrogativas, instituídas no interesse público, para 

o bom exercício de mandatos”.
22

 Seria inconcebível dar ao árbitro o poder de interferir nisso 

— o que não é dado nem ao juiz, que exerce função de mesma natureza em âmbito muito 

mais amplo, que toca até os poderes de império, onde o árbitro não alcança.  

Fixados esses limites, que remetem ao processo mínimo que delineia o “processo 

arbitral devido à Administração Pública”, abre-se o espaço em que poderá haver convenção 

em matéria probatória. 

 

                                                 
19

 
 

CPC/2015. Art. 454. São inquiridos em sua residência ou onde exercem sua função: I — o presidente e o 

vice-presidente da República; II — os ministros de Estado; III — os ministros do Supremo Tribunal Federal, 

os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e os ministros do Superior Tribunal de Justiça, do Superior 

Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal de Contas 

da União; IV — o procurador-geral da República e os conselheiros do Conselho Nacional do Ministério 

Público; V — o advogado-geral da União, o procurador-geral do Estado, o procurador-geral do Município, o 

defensor público-geral federal e o defensor público-geral do Estado; VI — os senadores e os deputados 

federais; VII — os governadores dos Estados e do Distrito Federal; VIII — o prefeito; IX — os deputados 

estaduais e distritais; X — os desembargadores dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, 

dos Tribunais Regionais do Trabalho e dos Tribunais Regionais Eleitorais e os conselheiros dos Tribunais de 

Contas dos Estados e do Distrito Federal; XI — o procurador-geral de justiça; XII — o embaixador de país 

que, por lei ou tratado, concede idêntica prerrogativa a agente diplomático do Brasil.  
20

 
 

CPP/1941. Art. 221. § 1º O Presidente e o Vice-Presidente da República, os presidentes do Senado Federal, 

da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal poderão optar pela prestação de depoimento por 

escrito, caso em que as perguntas, formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz, lhes serão transmitidas por 

ofício. 
21

 
 

Evidentemente, não é o caso de se estender estas limitações para o processo parlamentar nas hipóteses em 

que sua função é precisamente a de convocar autoridade para prestar informações (art. 90, § 1º, da CF/1988).  
22

 
 

GRINOVER, Ada Pellegrini. Os princípios constitucionais e o Código de Processo Civil. São Paulo: José 

Bushatsky, 1975, p. 74. 
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Assim, pode-se afirmar, e.g., que se aplica à arbitragem a disposição do Código 

Civil brasileiro que prevê admissíveis como fontes de prova a confissão, o documento, a 

testemunha, a presunção e a perícia (art. 212 do CC/2002). Mas não seriam aplicáveis as 

regras procedimentais do Código de Processo Civil, como, por exemplo, as que se referem à 

forma direta ou indireta de se fazer perguntas às testemunhas (art. 459 do CPC/2015), 

cabendo aí convenção em matéria probatória. Não se quer dizer, porém, que aquelas estejam 

só no Código Civil e estas só no Código de Processual Civil: o que importa é a natureza da 

norma (que pode ser extraída até mesmo de leis extravagantes). 

Alguns autores enquadram o processo estatal brasileiro no chamado modelo 

inquisitorial (inquisitorial system), em que o julgador tem protagonismo na instrução 

probatória, contraposto ao modelo adversarial (adversarial system), que “assume a forma de 

competição ou disputa, desenvolvendo-se como um conflito entre dois adversários diante de 

um órgão jurisdicional relativamente passivo, cuja principal função é a de decidir”.
23

 Seja 

como for, nada impede que se utilize quaisquer dos dois modelos na arbitragem que envolve a 

Administração Pública. Já não é novidade o fato de que “árbitros latino-americanos, por 

exemplo, veem-se às voltas com discoveries e Redfern Schedules, participando de um 

procedimento bem distante dos modelos a que estão acostumados”.
24

 Tendo em vista que, por 

vezes, as arbitragens com a Administração Pública envolvem entes estrangeiros, é razoável 

cogitar que possa vir a se deparar com situação como esta. 

 

                                                 
23

 
 

DIDIER JR., Fredie. Os três modelos de direito processual: inquisitivo, dispositivo e cooperativo. In: _____ 

et al. (org.). Ativismo judicial e garantismo processual, p. 207-217. Salvador: JusPodivm, 2013, p. 208. — 

Afirmando que “é preciso reconhecer que os diferentes sistemas processuais — de Civil Law e de Common 

Law — evocam diferentes comportamentos dos árbitros”: CARMONA, Em torno do árbitro cit., 2011, p. 57. 
24

 
 

CARMONA, Em torno do árbitro cit., 2011, p. 57. ― “Discovery” é o procedimento pelo qual as partes 

revelam informações à outra de acordo com regras determinadas (cf. GIFIS, Steven H. Legal Dictionary, 4. 

ed. Nova Iorque: 1996, p. 146 ― verbete “Discovery”), tratando-se, portanto, de fase relevante no common 

law, no qual as partes têm papel protagonista na produção de provas. ― “Redfern Schedule” é uma planilha 

elaborada de forma colaborativa pelos sujeitos do processo, em cujas colunas constam o requerimento de 

produção de provas e seu fundamento, a impugnação da contraparte, a réplica do requerente e a decisão do 

árbitro sobre a prova respectiva (cf. ROCHE, Michael A. Document production basics for international 

arbitration. The Young Lawyer, v. 16, n. 4. Disponível em: 

[www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/young_lawyers/TYLFeb12_ web.authcheckdam.pdf]. 

Acesso em 14.12.2016. Publicado em fev. 2012). ― Ilustrando com outros exemplos a cultura probatória no 

sistema adversarial, que “assenta no método de inquirição de testemunhas conhecido por cross examination; 

confere maior relevância à prova testemunhal sobre a prova documental, ao invés do método inquisitoriante; 

admite as depositions (que são, essencialmente, depoimentos escritos de testemunhas perante advogados) e a 

sua posterior junção ao processo; inclui, igualmente, sobretudo no processo judicial e muito reduzidamente 

em arbitragem, o método de discovery, isto é, muito sinteticamente, a revelação, prévia à instauração da 

acção, por uma parte à outra dos meios de prova com que pretende fazer valer o seu direito”: BARROCAS, 

A prova no processo arbitral em direito português cit., 2011, p. 201. 
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Igualmente, nada impede que a Administração Pública pactue, dentro dos limites 

impostos, convenções atípicas em matéria probatória. Com efeito, com seu poder de firmar 

negócios processuais, a Administração pode acordar, por exemplo, o recurso a uma segunda 

perícia, a utilização de depoimentos escritos prévios de testemunhas ou de especialistas 

(affidavit) ou o número e o perfil dos peritos.
25

  

5.3 (IN)APLICABILIDADE DAS PRERROGATIVAS CODIFICADAS DA FAZENDA PÚBLICA 

Tradicionalmente, a Administração Pública direta e autárquica recebe, no processo 

codificado, diversos tratamentos diferenciados em relação aos demais sujeitos processuais. 

Seus fundamentos estão permeados de premissas cuja revisitação precisaria de um 

aprofundamento que foge ao escopo deste trabalho.
26

 Mesmo assim, considerando que a 

cultura jurídica brasileira tem quase como intuitivo associar o Estado em juízo a esses 

tratamentos diferenciados, impõe-se analisar alguns deles, a fim de verificar se e em que 

medida são transponíveis à arbitragem. 

O Código de Processo Civil arrola diversas prerrogativas a sujeitos processuais em 

situações que, segundo o legislador, merecem proteção especial. Por isso, dá ao alimentando e 

ao guardião do filho incapaz a prerrogativa de processar e de serem processados na comarca 

do seu domicílio (art. 53, II); dá ao réu preso a prerrogativa de contar com curador especial 

até que não constitua advogado (art. 72, II); dá ao idoso a prioridade no trâmite de suas 

demandas (art. 1.048, I). Nesses casos, a hipossuficiência da parte (e.g., a presumida 

hipossuficiência econômica do alimentado em relação ao alimentante de que depende; a 

hipossuficiência do réu preso para contratar advogado sem que possa procurá-lo em 

liberdade) ou até mesmo a urgência (e.g., o idoso corre o risco de jamais ver o resultado do 

processo) justifica tratamento especial — aplicando-se aí a ideia segundo a qual o princípio da 
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Os exemplos, citados genericamente sem se referir especificamente à arbitragem envolvendo ente público, 

são de: BARROCAS, A prova no processo arbitral em direito português cit., 2011, p. 198. O autor afirma que 

é “compromisso essencial” implícito na arbitragem a postura colaborativa na produção de provas na 

arbitragem, o que demanda uma flexibilidade larga neste assunto (p. 188). 
26

 
 

Profundo estudo sobre este assunto foi feito na ainda atual obra de ADA PELLEGRINI GRINOVER (Os 

princípios constitucionais e o Código de Processo Civil cit., 1975, p. 25-89). 
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igualdade determina que seja dado tratamento desigual aos desiguais, na medida de sua 

desigualdade.
27

 

As prerrogativas processuais da Fazenda Pública também se justificariam pela 

“hipossuficiência” da Administração, que sofre com a estrutura insuficiente para a função de 

resguardar o interesse público.
28

 Por isso, “é da tradição do direito brasileiro estabelecer-se 

prazo dilatado para a Fazenda Pública contestar e recorrer”.
29

 

Por um lado, trata-se de raciocínio perigoso, pois esta “tradição de prerrogativas” 

pressupõe, na verdade, uma “tradição de deficiência administrativa”. É incorreto tomar essa 

deficiência como algo normal, assim como é incorreto crer que a sua solução esteja na 

“compensação” com prerrogativas processuais. Depositar nessas prerrogativas a missão de 

satisfazer o interesse público é um perverso caminho, pois desestimula o combate do real 

problema — ou alguém cogita que a Administração tenha um planejamento para deixar de 

precisar de tratamentos excepcionais? Trata-se, portanto, de uma quebra de isonomia que 

poderia ser evitada. Nas palavras de EDUARDO TALAMINI, “o regime de prerrogativas 

processuais perdura como um voto de desconfiança do Poder Público em seus próprios 

agentes”.
30

 É um claro caso de retroalimentação de um círculo vicioso, certamente não 

favorável ao interesse público.
31

  

 

                                                 
27

 
 

A verdadeira e completa afirmação de RUI BARBOSA é: “A regra da igualdade não consiste senão 

em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, 

proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da 

inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria 

desigualdade flagrante, e não igualdade real. Os apetites humanos conceberam inverter a norma universal da 

criação, pretendendo, não dar a cada um, na razão do que vale, mas atribuir o mesmo a todos, como se todos 

se equivalessem”: BARBOSA, Rui. Oração aos moços, 5. ed. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui 

Barbosa, 1997 [original de 1921], p. 26. Disponível em: [www.casaruibarbosa.gov.br]. Acesso em 

20.12.2016. 
28

 
 

CIANCI, Mirna; QUARTIERI, Rita; ISHIKAWA, Liliane Ito. As prerrogativas processuais da Fazenda 

Pública no projeto do Código de Processo Civil (PLS n. 166, de 2010). Revista de Informação Legislativa, 

ano 48, n. 190. Brasília, abr./jun. 2011, p. 191. 
29

 
 

NERY JR., Nelson. O benefício da dilação do prazo para o Ministério Público no direito processual civil 

brasileiro (interpretação do artigo 188, do Código de Processo Civil). Revista Justitia, v. 125, ano 46, p. 93-

116. São Paulo, abr./jun. 1984, p. 113.  
30

 
 

TALAMINI, Eduardo. A (in)disponibilidade do interesse público: consequências processuais (composições 

em juízo, prerrogativas processuais, arbitragem e ação monitória). Revista de Processo, n. 128, p. 59-77. São 

Paulo: out. 2005, p. 65. 
31

 
 

Há opinião no sentido de que estas regras especiais já constituem, desde hoje, ilegítimos “privilégios”, pois 

“as procuradorias são muito bem formadas (...) O que era uma prerrogativa passou a ser privilégio. Agora é 

vantagem para iguais”, cf. CARMONA, Carlos Alberto. “Arbitragem não vai desafogar o judiciário”, diz 

 



 

 

 

219 

Por outro lado, não se pode esquecer que há “prerrogativas” que não passam de 

consequência lógica do fato de que o Estado litiga na sua própria Justiça, como é o caso, por 

exemplo, da isenção de taxas judiciárias. 

Por isso, entende-se, aqui, com MARCO ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES, que 

“não é possível genérica e abstratamente afirmar que a instituição de benefícios processuais à 

Fazenda Pública é constitucional ou não. Faz-se imprescindível a verificação de cada 

previsão, para controlar sua constitucionalidade no que se refere à observância da 

igualdade”.
32

 Como há muito adverte ADA PELLEGRINI GRINOVER, há de se separar as 

prerrogativas efetivamente necessárias para a proteção do interesse público dos 

inconstitucionais privilégios de interesse pessoal.
33

 

Esse raciocínio é pertinente também para a aferição da (in)aplicabilidade de regras 

semelhantes na arbitragem. 

Conforme notam FOUCHARD-GAILLARD-GOLDMAND, no âmbito da arbitragem 

comercial internacional, há um temor de que o Estado abuse de suas prerrogativas de 

soberania para melhorar suas posições contratuais, razão pela qual os autores propõem o uso 

de “cláusulas de estabilização”.
34

 Essa ideia deve ser seguida também no que se refere às 

cláusulas processuais. Ao definir as “regras do jogo” na convenção e no termo de arbitragem, 

o particular deve buscar regras que o protejam de condutas fazendárias das quais ele tenha 

receio. Por outro lado, também nesta oportunidade, a Administração deverá expor eventuais 

dificuldades que tenha em relação aos prazos, comunicações e formas dos atos processuais. 

Assim, conforme se vê a seguir, as tais “prerrogativas” fazendárias são, em geral, um falso 

problema para a arbitragem, na medida em que, quando se tratem de simples regras de 

procedimento, podem (e devem) ser tratadas convencionalmente.  

 

                                                 
Carlos Carmona. Entrevista concedida a Livia Scocuglia. Disponível em: [http://jota.info/justica/arbitragem-

nao-vai-desafogar-o-judiciario-diz-carlos-carmona-21082015]. Acesso em 15.12.2016. Publicado em 

21.08.2015. 
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RODRIGUES, Marco Antonio dos Santos. A Fazenda Pública no processo civil, 2. ed. São Paulo: Alas, 

2016, p. 19. 
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GRINOVER, Os princípios constitucionais e o Código de Processo Civil cit., 1975, p. 31. 
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FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. Traité de l’arbitrage commercial 

international. Paris: Litec, 1996, p. 807-808 (tradução livre). 
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Esta reflexão é importante, pois cabe a cada parte analisar sua posição (facilidades, 

dificuldades, falhas, etc.) ao optar por este ou aquele meio de solução de conflitos. A 

Administração, igualmente, deverá considerar o “preço” que paga por suas prerrogativas no 

processo judicial e a relação custo/benefício em abandoná-las, adaptá-las ou mantê-las, ao 

optar por outro método de resolução de suas controvérsias.
35

 

5.3.1 Prazos dilatados: falso problema 

Os prazos dilatados para a Fazenda Pública, estendidos ao Ministério Público e, 

mais recentemente, à Defensoria Pública, tiveram sempre como fundamento o tamanho, a 

complexidade e o déficit de estrutura (além do superávit de ineficiência) estatais. Até hoje, “o 

fundamento hodierno da exceção está em precisarem os representantes de informações e de 

provas que, dado o vulto dos negócios do Estado, duram mais [tempo para se obter] do que as 

informações e provas de que precisam os particulares”.
36

 

Adicionalmente, deve-se considerar que os órgãos de Advocacia Pública (as 

“procuradorias”) trabalham com uma demanda altamente elástica (pois não têm controle 

sobre o fluxo de processos), ao passo que seus recursos são altamente inelásticos: não podem 

contratar novos funcionários ou novo suporte material de imediato, ao mesmo tempo em que 

tampouco podem “recusar” o trabalho, como podem os advogados privados
37

), de modo que 

não podem contar com margens muito enxutas de prazos, pois, quando o seu fluxo de trabalho 

superar as suas capacidades, não conseguirá cumpri-los. 

De todo modo, a despeito das causas e críticas sobre as “prerrogativas” da 

Administração Pública, fato é que, no momento da assinatura da convenção ou do termo de 

arbitragem, deverá considerar de modo realista sua condição para atender os prazos 

combinados. A arbitragem é um método que se presta justamente à adaptação do 
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Em outro contexto, afirmando que “o Estado, como contratante, paga o preço das prerrogativas que possui na 

contratação com o particular”: SALLES, Arbitragem em contratos administrativos cit., 2011, p. 137. 
36

 
 

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, tomo III, 3. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 147-148. 
37

 
 

Cf. CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo, 10. ed. São Paulo: Dialética, 2012, p. 35. 

Deve-se registrar, no entanto, que o autor suprimiu esta afirmação, embora sem contradizê-la, na edição mais 

recente desta obra (13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 33). 
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procedimento às características do caso concreto (no que se incluem as características das 

partes envolvidas). 

Assim, se uma parte (e.g., a Administração Pública) precisa de um tanto de prazo 

para formular suas respostas, basta convencioná-lo de modo igual para todas as partes, sem 

qualquer prejuízo à paridade dos litigantes. Outra opção é a adoção de um calendário, de 

modo que, se uma providência determinada depende de prazos ou datas especiais, poderá ser 

agendada adequadamente, caso em que bastará o consentimento da outra parte.
38

  

5.3.2 Intimação pessoal: exigência de comunicação inicial à Advocacia Pública 

Mais um falso problema é a questão da intimação pessoal, que igualmente pode ser 

prevista para ambas as partes, se assim entenderem necessário. 

No caso da Administração Pública, a necessidade de intimação pessoal decorre, em 

primeiro lugar, da importância em se garantir que a intimação chegue ao conhecimento do 

agente público competente para tratar daquele assunto; em segundo lugar, decorre da 

necessidade de que, ao chegar — frequentemente depois de já decorridos dias de prazo, 

enquanto tramitava nos caminhos da Administração —, tenha em mãos todas as informações 

necessárias a respeito do que está sendo intimado. 

Se esta é uma dificuldade pela qual também passam os particulares, então o caso é 

de usar da flexibilidade do procedimento arbitral para estender essa providência a eles, e não 

para suprimi-la à Administração Pública. 

Na fase inicial do processo, é importante que a comunicação inicial
39

 sobre o 

requerimento de instauração do procedimento arbitral seja realizada na pessoa da autoridade 

competente. Seria inconcebível admitir, por exemplo, que bastasse que qualquer um dos 
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A adaptação dos prazos é um exemplo de “externalidade positiva” da “competição” entre arbitragem e 

processo judicial, no qual se vê que a flexibilidade da arbitragem incentiva igual flexibilidade nos processos 

judiciais, conforme comentado supra (tópico 5.1) com base em: SALAMA, Análise econômica da arbitragem 

cit., 2014, p. 387. 
39

 
 

Não é o caso de falar em “citação” no sentido dado no processo judicial, pois, a rigor, sequer estará ainda 

instalado o Tribunal Arbitral, que dependerá da indicação dos árbitros pelas partes. 
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775.203 servidores da Administração Pública Federal
40

 pudesse receber a tal comunicação 

para considerar que a União estivesse adequadamente informada da solicitação de instauração 

da arbitragem. 

Por isso, preventivamente, convém, logo na convenção arbitral, dispor que a 

comunicação inicial deverá ser feita na pessoa de agente público determinado. Obviamente, 

tal ato não seria praticado nem certificado por oficial de justiça, de sorte que outra solução 

deverá ser prevista na convenção arbitral, como, por exemplo, a entrega contra recibo do 

chefe do órgão de Advocacia Pública. 

Em todo caso, a ninguém é dado, de boa-fé, alegar desconhecimento de que a 

Constituição do Brasil remete aos órgãos de Advocacia Pública a representação jurídica das 

pessoas jurídicas administrativas (art. 131 e 132 da CF/1988), cuja existência (jurídica e 

física, inclusive, já que estão lotados em repartições públicas, com endereços de 

conhecimento geral) é mais do que notória.
41

 

Na hipótese de ter sido firmada convenção arbitral que remeta ao regulamento de 

uma instituição específica, sem fazer ressalva quanto a este ponto, a boa-fé igualmente 

recomenda que seja observada a regra da comunicação inicial na pessoa da autoridade 

competente que, presume-se, é o chefe do órgão de Advocacia Pública. Por isso, mais uma 

vez, é importante alertar para a necessidade de que a redação da convenção arbitral seja 

adequada, especificando essa necessidade especial e evitando discussões posteriores.
42

 

Já no curso do procedimento, depois de realizada a regular comunicação inicial, 

outros meios, mais flexíveis, estão à disposição das partes, desde que convencionadas. 
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Dados de novembro de 2016, cf. BRASIL, Ministério do Planejamento. Painel do servidor. Disponível em: 

[http://paineldoservidor.planejamento.gov.br]. Acesso em 19.12.2016. 
41

 
 

No caso dos pequenos municípios que ainda não instituíram formalmente seu órgão de Advocacia Pública, é 

improvável que se faça opção pela arbitragem. Em tese, porém, caso celebrada a convenção arbitral, a boa-fé 

igualmente impõe que seja notificada a autoridade que, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, tenha 

competência para a representação jurídica da Municipalidade, que é, em última instância, o prefeito 

municipal. 
42

 
 

O Regulamento da Corte de Arbitragem da CCI, por exemplo, prevê que é válida a comunicação feita por 

qualquer “forma de telecomunicação que produza um comprovante do seu envio” (art. 3º do Regulamento 

vigente desde 2012; idem no Regulamento vigente a partir de março de 2017). 
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No âmbito do processo judicial, a ideia de digitalização dos autos processuais é, 

sem dúvida, uma resposta eficiente à exigência legal de que a intimação da Fazenda se dê não 

apenas pessoalmente, mas necessariamente mediante vista dos autos (art. 183 do CPC/2015). 

Essa ideia não se esgota na mera digitalização dos autos, pois requer, ainda, providências para 

certificação eletrônica da autenticidade de quem envia e de quem recebe as comunicações 

processuais (art. 195 do CPC/2015, que faz referência à “infraestrutura de chaves públicas 

unificada nacionalmente”), o que pressupõe o desenvolvimento de ambientes de trabalho 

eletrônicos próprios.  

No âmbito da arbitragem, é igualmente conveniente (não só para a Fazenda, mas 

para qualquer litigante) que a parte tenha desde logo acesso integral aos documentos da 

arbitragem, ao ser notificada de um ato processual, de modo que a digitalização dos 

documentos respectivos é, também, uma saída adequada. Nesse caso, não seria obrigatória a 

certificação oficial dos documentos (salvo se convencionada, claro). No caso do processo 

judicial, essa certificação foi imposta pelo legislador como uma ferramenta de controle do 

grande fluxo de processos do Judiciário. É uma questão de política de gestão judiciária, 

pensada em um contexto diverso da arbitragem, que é um “modo artesanal de produção de 

decisão jurídica”.
43

 

O oferecimento desse serviço pela Câmara arbitral poderia ser um daqueles 

critérios objetivos comentados no capítulo anterior, que são necessários para motivar a 

contratação de uma determinada instituição.
44

 

5.3.3 Reexame judicial necessário (duplo grau obrigatório): descabimento 

O instituto do reexame necessário — denominado na lei atual como “remessa 

necessária” (art. 496 do CPC/2015) — não trata de recurso, ao contrário do que sugere sua 
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A expressão é de: TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. Sugestões para um futuro Código de Processo Civil. 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 110, p. 123-154. São Paulo: jan./dez. 

2015, p. 141. 
44

 
 

A digitalização dos documentos é um exemplo de “externalidade positiva” da “competição” entre arbitragem 

e processo judicial, no qual se vê que a modernização do Judiciário incentiva igual modernização das 

câmaras arbitrais (e constrange as que não se modernizam), conforme comentado supra (tópico 5.1) com 

base em: SALAMA, Análise econômica da arbitragem cit., 2014, p. 387. 
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alcunha forense de “recurso ex officio”, herdada de sua antiga denominação de “apelação 

necessária” ou “ex officio” interposta pelo juiz (art. 822 do CPC/1939).
45

 

Trata-se de instituto muito controverso no ordenamento brasileiro.
46

 

Na origem, não dizia respeito apenas à Fazenda Pública; aplicava-se também às 

sentenças anulatórias de casamento (art. 822, I, do CPC/1939; art. 475, I, do CPC/1973, antes 

da supressão pela Lei 10.352/2001), revelando aí seu berço intervencionista, entre outras 

situações.
47

 

Em relação à Fazenda, repousava na ideia de que seria necessário “evitar conluios 

entre juízes fracos e funcionários relapsos da administração pública”.
48

 Hoje, esse instituto é 

criticado pelo argumento da quebra da isonomia, ranço do “autoritarismo getulista”, como diz 

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO.
49

 De fato, o argumento de desconfiança dos juízes de 

primeiro grau e dos funcionários da administração é inadmissível,
50

 mas o instituto tem se 

mantido sob o argumento da necessidade de manter a isonomia administrativa também na 
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RODRIGUES, A Fazenda Pública no processo civil cit., 2016, p. 82. 
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Noticiando que “no direito estrangeiro, e especificamente em alguns países da América do Sul (Chile, 

Colômbia, Equador e Venezuela) está prevista em seus códigos processuais a figura do reexame compulsório 

do provimento jurisdicional sob a nomenclatura de ‘consulta’. Já no continente europeu e nos EUA, referido 

instituto não mereceu destaque na processualística civil, mas vige em alguns países do mundo no campo do 

processo penal”: TEIXEIRA, Denilson Victor Machado. Teoria do reexame compulsório do provimento 

jurisdicional sob o viés de uma filosofia do direito processual e à égide do Estado de Direito Democrático. 

Tese (Doutorado em Filosofia do Direito) orientada por Willis Santiago Guerra Filho. São Paulo: Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, 2014, p. 147. 
47

 
 

Citem-se as hipóteses de carência ou improcedência da ação popular (art. 19 da Lei 4.717/1965) e a sentença 

condenatória do expropriante a indenizar o expropriado em mais da metade do valor inicialmente proposto 

(art. 13, § 1º, da Lei Complementar 76/1993). 
48

 
 

MARCATO, Ana Cândida Menezes. O princípio do duplo grau de jurisdição e a reforma do Código de 

Processo Civil. São Paulo: Atlas, 2006, p. 143. 
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DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma da reforma. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 126. ― No mesmo 

sentido: LASPRO, Oreste Nestor de Souza. Duplo grau de jurisdição no direito processual civil. São Paulo: 

RT, 1995, p. 170-171. 
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JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA comenta reflexão atribuída a Ulpiano (cuja autenticidade é colocada em 

dúvida pelo autor) de que “ou os órgãos superiores são presumivelmente mais capazes de fazer boa justiça, e 

neste caso mais vale confiar-lhes diretamente a tarefa de julgar as causas, ou não gozam de tal presunção, e 

neste caso a devolução da matéria ao seu conhecimento é medida contraproducente”. O processualista contra-

argumenta que a lógica dos recursos não é esta, mas a de satisfazer o sentimento humano de irresignação: 

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil: Lei nº 5.869 de 11 de 

janeiro de 1973, v. V, 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 237. 
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prestação jurisdicional
51

 — conquanto a necessidade de homogeneidade dos julgados não seja 

exclusividade da Fazenda. 

Note-se que, muito provavelmente, as sentenças arbitrais, se fossem judiciais, 

seriam enquadradas na hipótese de reexame necessário, pois normalmente discutem valores 

superiores aos valores de alçada para o tal reexame — na ordem de 100, 500 e 10.000 salários 

mínimos, respectivamente, para Municípios, Estados e União (art. 496, § 3º, do CPC/2015).  

No entanto, essa hipótese não se coloca, pois, por definição, o provimento do 

tribunal arbitral por si já constitui título executivo judicial e não está sujeito à revisão de 

mérito pelo Poder Judiciário. 

Não se trata aqui de “exceção” ao princípio do duplo grau de jurisdição. A sentença 

arbitral tem os mesmos efeitos da sentença judicial (art. 31 da Lei 9.307/1996), mas, por 

definição, o efeito negativo da arbitragem impede que o Judiciário reaprecie o mérito da lide, 

e esse efeito se dá em relação ao Judiciário estatal por completo, e não de forma parcial. Pode-

se dizer que não há sequer interesse processual no reexame necessário, por absoluta 

inulitadade do ato, já que, concluída a missão dos árbitros, o laudo arbitral se torna título 

executivo desde logo.
52

 

Optar por um procedimento que implique abdicar desse reexame não é obstáculo 

para que a Administração participe de arbitragem. Caso a Administração tivesse optado por 

qualquer outro método extrajudicial de solução de conflito, tampouco haveria remessa ao 

Judiciário para reexame. E prejuízo algum há para o interesse público nisso, pois a arbitragem 

não significa entregar os assuntos do Estado ao arbítrio dos interesses privados, mas apenas 

tratá-lo com outro método de trabalho. Continuam atuando os agentes públicos 

(especialmente os advogados públicos), sujeitos ao controle externo de seus atos (cf. tópico 

7.2). Não há desproteção ao interesse público. 
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Adotando ambos argumentos: CIANCI-QUARTIERI-ISHIKAWA, As prerrogativas processuais da Fazenda 

Pública no projeto do Código de Processo Civil (PLS n. 166, de 2010) cit., 2011, p. 196-197. 
52

 
 

Este comentário é importante porque, como se verá adiante (capítulo 6), ocorre situação diversa quando o 

tema é submissão ao regime de precatórios, caso em que a sentença arbitral tem, sim, o mesmo caminho que 

a judicial. 
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Por outro lado, é possível cogitar de convenção das partes que disponham sobre 

“reexame” da decisão no âmbito da própria arbitragem.  

Embora inusual, nada impede, em tese, que a convenção arbitral disponha que a 

decisão deve ser tomada por um árbitro único e depois confirmada por um colégio de árbitros; 

que seja proferida por um grupo de árbitros e reexaminada por outro grupo; “que a sentença 

proferida num primeiro grau venha a ser objeto de reexame por um órgão privado de segundo 

grau, ou, eventualmente, até por um terceiro grau, mas tudo na esfera privada, sem qualquer 

interferência do Poder Judiciário”, como nota JOSÉ EDUARDO CARREIRA ALVIM.
53

  

Instituto afim, mas não igual, é identificado no regulamento da Corte Internacional 

de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional (CCI), pelo qual a decisão do “Tribunal 

Arbitral” (árbitro ou colégio de árbitros) passa por um “exame prévio da sentença arbitral pela 

Corte”. Esse escrutínio, contudo, limita-se a aspectos formais e redacionais, sem interferir na 

independente decisão de mérito dos árbitros. É o que prevê o atual art. 33 do regulamento (de 

idêntica redação ao art. 34 do novo regulamento, em vigor a partir de março de 2017):
54

 

Art. 33 (Regulamento CCI 2012). Art. 34 (Regulamento CCI 2017). Exame 

prévio da sentença arbitral pela Corte: Antes de assinar qualquer sentença 

arbitral, o tribunal arbitral deverá apresentá-la sob a forma de minuta à 

Corte. A Corte poderá prescrever modificações quanto aos aspectos formais 

da sentença e, sem afetar a liberdade de decisão do tribunal arbitral, também 

poderá chamar a atenção para pontos relacionados com o mérito do litígio. 

Nenhuma sentença arbitral poderá ser proferida pelo tribunal arbitral antes 

de ter sido aprovada quanto à sua forma pela Corte. 
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ALVIM, José Eduardo Carreira. Tratado geral da arbitragem: interno. Belo Horizonte: Mandamentos, 2000, 

p. 438. — No mesmo sentido: CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Aspectos processuais da nova Lei de 

Arbitragem. Revista Forense, v. 93, n. 339, p. 127-141. Rio de Janeiro, jul./set. 1997, p. 129; CARMONA, 

Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei 9.307/1996, 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009, 

p. 270. ― No mesmo sentido, a Suprema Corte dos EUA, à luz do seu Federal Arbitration Act, decidiu que 

as hipóteses de anulação da sentença arbitral ali previstas eram taxativas e que era nula a parte da convenção 

arbitral que dispunha que o laudo arbitral seria recorrível ao judiciário: EUA, U.S. Supreme Court, Case 06-

989 — Hall Street, LLC vs. Mattel, INC, j. 25.3.2008. Disponível em: 

[https://www.supremecourt.gov/opinions/07pdf/06-989.pdf]. Acesso em 3.1.2017. — Noticiando precedente 

francês (Cour d’Appel de Rouen, Société Jean Lion vs. Société Etablissements Gortzounian, decisão de 

28.10.1998), em que se decidiu que, “em arbitragens de duplo grau, somente a decisão de segundo grau é 

suscetível de recurso de anulação”: LEMES, Selma Ferreira. Árbitro: princípios da independência e da 

imparcialidade. São Paulo: LTr, 2001, p. 185. 
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As principais mudanças no regulamento da CCI dizem respeito à aceleração do procedimento, o que inclui a 

previsão de um procedimento especial, mais expedito, para causas menores que 2 milhões de dólares. Cf. 

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE. ICC Court amends its Rules to enhance transparency 

and efficiency. Disponível em: [http://www.iccwbo.org/News/Articles/2016/ICC-Court-amends-its-Rules-to-

enhance-transparency-and-efficiency/], onde se encontram os regulamentos de 2012 e de 2017. Acesso em 

19.12.2016. 
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Segundo FOUCHARD-GAILLARD-GOLDMAN, a existência de uma sistemática como 

essa, embora não se compare em estrutura ou natureza com a dos órgãos de superposição 

jurisdicional estatais, é, ainda assim, mecanismo que também visa a “coerência” das decisões 

arbitrais: “administrando e supervisionando o procedimento, às vezes dando sua opinião (é o 

caso da Corte de arbitragem da CCI), sobre a minuta da sentença, esses centros não são 

desprovidos de meios de ação, de aconselhamento ou de pressão para assegurar um mínimo 

de coerência ao conjunto das sentenças proferidas sob seus auspícios”.
55

 

Em todo caso, nesse ou noutro mecanismo a ser convencionado pelas partes, jamais 

seria possível convencionar que tal revisão fosse feita pelo Poder Judiciário — muito menos 

prevendo que tal revisão fosse diretamente conhecida por órgão de segundo grau, suprimindo 

a primeira instância e interferindo na distribuição legal de competência judiciária
56

 —, sob 

pena de descaracterizar a arbitragem de que trata a Lei 9.307/1996. A única conclusão 

possível é a de que “a sentença arbitral contra a Fazenda Pública não está sujeita à remessa 

necessária”.
57

 

5.3.4 Revelia e ônus da impugnação específica: diferenciações 

A revelia é exemplo de fato jurídico processual,
58

 isto é, acontecimento 

(processual) cuja vontade humana, ainda que materialmente existente, é irrelevante para a sua 

existência jurídica e para os efeitos jurídicos que provoca.
59
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FOUCHARD-GAILLARD-GOLDMAN, Traité de l’arbitrage commercial international cit., 1996, p. 204 

(tradução livre). Sobre a “jurisprudência arbitral”, ver, ainda, o tópico 4.3.2.4. 
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Nesse sentido, enunciado n. 20 do Encontro dos Jovens Processualistas do Instituto Brasileiro de Direito 

Processual — IBPD: “Art. 191. Não são admissíveis os seguintes negócios bilaterais, dentre outros: acordo 

para modificação da competência absoluta, acordo para supressão da 1ª instância”. Cf. DIDIER JR., Fredie; 

BUENO, Cassio Scarpinella; BASTOS, Antonio Adonias. II Encontro dos Jovens Processualistas do Instituto 

Brasileiro de Direito Processual (IBPD). Revista de Processo, ano 39, n. 227, p. 435-452. São Paulo: RT, 

2015, p. 439. — No mesmo sentido: CARMONA, Arbitragem e processo cit., 2009, p. 270. 
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Enunciado n. 164 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Disponível em: 

[http://portalprocessual.com/enunciados-do-forum-permanente-de-processualistas-civis-2016/]. Acesso em 

23.12.2016. Publicado em 20.3.2016. — Ratificando este enunciado: CUNHA, A Fazenda Pública em juízo 

cit., 2016, p. 649. 
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CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro, 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 207. 
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Por isso, alguns preferem chamá-la de “ato-fato”: CUNHA, Negócios jurídicos processuais no processo civil 

brasileiro cit., 2016, p. 46. 
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No âmbito do processo judicial, seus efeitos são a desnecessidade de intimação da 

parte que, além de revel, não tenha advogado constituído (efeito processual — art. 346 do 

CPC/2015) e a presunção legal relativa (iuris tantum) de veracidade das afirmações da outra 

parte (efeito material — art. 334 do CPC/2015), o que leva à possibilidade de julgamento 

antecipado da lide caso sejam desnecessárias outras provas (art. 355, II, do CPC/2015). 

No âmbito da arbitragem, deve-se lembrar de que, em caso de cláusula vazia, isto 

é, aquelas que “não contenham o elemento mínimo para que se possa instituir o tribunal (ou 

seja, o modo de nomear os árbitros)”,
60

 será necessário, previamente, solicitar a citação 

judicial da parte reticente ou omissa. Se a cláusula for cheia, a arbitragem poderá ser instalada 

desde logo. Nesse caso, se assim previr a convenção arbitral ou se assim decidir o tribunal 

arbitral, é possível aplicar o efeito processual da dispensa de intimações do réu.  

Em qualquer caso,
61

 não se pode afastar o efeito material, pois impedir a presunção 

(relativa, claro) de veracidade das afirmações incontroversas implicaria em non liquet, o que o 

legislador brasileiro cuidou de evitar ao prever que “o árbitro ou o tribunal arbitral levará em 

consideração o comportamento da parte faltosa, ao proferir sua sentença”, e que “a revelia da 

parte não impedirá que seja proferida a sentença arbitral” (art. 22, §§ 2º e 3º, da 

Lei 9.307/1996). 

No âmbito da arbitragem com a Administração Pública, igualmente, a lógica 

tampouco permite cogitar de outros efeitos senão este também previsto no Código de 

Processo Civil. 

Ainda hoje, há “orientação pacífica [do] Superior Tribunal de Justiça segundo a 

qual não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto 

aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados 

indisponíveis”.
62

 Por sua vez, EDUARDO TALAMINI entende que esse tipo de regra encerra uma 
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CARMONA, Arbitragem e processo cit., 2009, p. 156.  
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CARLOS ALBERTO CARMONA chama a atenção para o fato de que estas hipóteses devem ser temperadas à luz 

dos motivos que levam a parte a ser contumaz, devendo-se prestigiar a participação da parte que, apesar de 

apresentar alguma irregularidade no seu comparecimento, quis efetivamente participar, seja no caso da 

execução específica da cláusula vazia, seja no caso no ingresso da parte contumaz no curso de arbitragem já 

instalada (Arbitragem e processo cit., 2013, p. 162 e 332). 
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STJ, 1ª Turma, Agravo Interno no RESP 1.358.556, Rel. Min. Regina Costa, j. 27.10.2016, DJE 18.11.2016. 

― No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...). FAZENDA PÚBLICA EM 
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indisponibilidade processual assim definida: “não é dado ao agente incumbido da defesa do 

interesse público indiretamente dispor de bens abrangidos por tal interesse, através de sua 

simples inércia no curso do processo”.
63

 

No entanto, a Administração Pública tem, sim, direitos disponíveis — é o que diz o 

legislador (art. 1º, § 1º, da Lei 9.307/1996) —, e são precisamente estes que estarão em jogo 

na arbitragem. Dessa forma, o argumento citado não serve para afastar a não aplicação ao 

Estado dos efeitos da contumácia.
64

 

Na verdade, quando se fala na inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda 

Pública, têm-se em vista dois pontos. 

O primeiro ponto é o de que, realmente, alguns direitos da Administração são 

indisponíveis, e tal espécie de direito, independentemente de quem sejam seus titulares, de 

fato, recebe esse tipo de proteção (art. 345, II, do CPC/2015). 

Essa primeira questão não se coloca na arbitragem, já que os direitos indisponíveis 

não podem ser objeto de convenção arbitral (art. 1º da Lei 9.307/1996). Atente-se, porém, 

 

                                                 
JUÍZO. EFEITO MATERIAL DA REVELIA. CONFISSÃO. NÃO APLICABILIDADE. 1. Não se aplica à 

Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a 

confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis. 2. Agravo regimental a que se nega 

seguimento. (STJ, 6ª Turma, Agravo Regimental em RESP 1.170.170/RJ, Rel. Min, Og Fernandes, j. 

1º.10.2013, DJE 9.10.2013). 

 TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITOS 

INDISPONÍVEIS. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA. ART. 320, INCISO II, DO 

CPCP. IPTU. (...). 1. Não se aplicam os efeitos da revelia contra a Fazenda Pública uma vez que 

indisponíveis os interesses em jogo. 2. (...) (STJ, 2ª Turma, Agravo Regimental em Recurso Especial 

1.137.177/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 8.2.2010, DJE 2.3.2010). 

 Anote-se, porém, que, no caso do crédito tributário, há indisponibilidade normativa, pois, na medida em que 

constituído por lei, há impossibilidade de desconstituição do crédito tributário senão também mediante 

autorização, como acontece, por exemplo, nas leis que autorizam remissão de dívidas ou anistia de 

penalidades tributárias. ― Sobre transação no âmbito tributário: MEGNA, Bruno Lopes. Consensualidade no 

processo tributário: atualização do estado da arte de acordo com o novo CPC e a Lei de Mediação. In: 

BUENO, Cassio Scarpinella; RODRIGUES, Marco Antonio. Processo tributário — coleção repercussões do 

novo CPC, v. 16, p. 103-122. Salvador: JusPodivm, 2016. 
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TALAMINI, A (in)disponibilidade do interesse público cit., 2005, p. 65. — Por outro lado, essa afirmação 

não pode ser lida no sentido de que a inércia da Administração jamais é interpretada como ato de disposição 

processual, pois isso ocorre, por exemplo, nas hipóteses em que os advogados públicos deixam de recorrer 

com fundamento em autorização normativa. 
64

 
 

Utilizando o termo “contumácia” como gênero das espécies “contumácia do autor” (que tem por efeito, entre 

outras, a perempção), “contumácia total do réu” (ou “revelia”) e “contumácia parcial do réu” (por não 

apresentar suas exceções peremptoriamente): SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito 

processual civil. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 231-237. 
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que, na hipótese de controvérsia sobre a disponibilidade do direito em si, a boa-fé 

prescreve que o interessado argua desde logo sua posição a respeito desta questão, e o bom 

senso recomenda que, pela eventualidade, exponha desde logo sua defesa subsidiária. Em 

todo caso, decidido (na arbitragem ou em sede de anulação da sentença arbitral) que a matéria 

não era arbitrável, à ausência de impugnação específica sobre aquele direito jamais se 

aplicarão os efeitos de revelia, pois o destino do direito indisponível só poderá ser decidido 

por um juiz estatal — aí sim apreciando o seu mérito com base no conjunto probatório. 

O segundo ponto é o de que “a revelia, por si só, não tem o condão de afastar a 

presunção de legitimidade dos atos administrativos”.
65

 Isto é óbvia conclusão do fato de que a 

presunção provocada recai, de forma relativa, apenas sobre os fatos afirmados, não sendo apta 

a afastar o direito objetivo, o qual prescreve que a má-fé dos particulares e a ilegitimidade dos 

atos da Administração não podem ser presumidas, devem sempre ser provadas. 

Essa segunda afirmação se aplica para até mesmo para os direitos disponíveis, e, 

portanto, estende-se, sim, à arbitragem. Assim, em uma arbitragem entre particulares (e.g., 

entre uma concessionária e sua subconcessionária), caso um deles afirme que é falso o que diz 

um documento público (e.g., um atestado da Administração-concedente sobre fato ocorrido 

por ocasião do serviço concedido), ele deverá provar essa falsidade ainda que a outra parte 

seja revel. Da mesma forma, caso uma das partes seja a própria Administração Pública, a 

ilegitimidade de seus atos deverá ser provada ainda que seja inerte a Administração — não 

por aplicação de um “privilégio processual” fazendário, mas porque a lei aplicável assim 

impõe. 

Por sua vez, quando presente o demandado, a este se aplicará o ônus de impugnar 

especificamente os pontos contra si alegados, fazendo que esses pontos se tornem questões 

controvertidas, sob pena de, não o fazendo, torná-los pontos incontroversos. Isso não quer 

dizer que a partir daí direitos indisponíveis se tornem disponíveis, nem que presunções 

relativas se tornem absolutas. O direito material não muda e as afirmações acima feitas 

continuam aplicáveis: se indisponível, a omissão sobre ele continua não causando o efeito 

equiparado ao da confissão; se disponível, a omissão sobre ele continua não dispensando a 

prova da má-fé ou da ilegitimidade dos atos da Administração. Não será diferente na 
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CUNHA, A Fazenda Pública em juízo cit., 2016, p. 94. 
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arbitragem, envolva a Administração ou não. Vê-se, portanto, que aqui não há “privilégio” 

algum. 

5.4 SENTENÇA ARBITRAL EM MATÉRIA ADMINISTRATIVA: COGNIÇÃO E LIQUIDAÇÃO 

A sentença arbitral, senão o único, é certamente o ato arbitral mais próximo do 

“espelhamento” de um ato do processo judicial estatal. Afinal, arbitragem e processo judicial 

são métodos diferentes, mas têm produtos iguais: “a sentença arbitral produz, entre as partes e 

seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, 

sendo condenatória, constitui título executivo” (art. 31 da Lei 9.307/1996). 

Por isso, a sentença na arbitragem que envolve a Administração Pública não terá 

diferença quanto aos seus requisitos intrínsecos (relatório, fundamentação, dispositivo, data e 

lugar — art. 26 da Lei 9.307/1996), nem quando comparada à decisão arbitral entre 

particulares, nem quando comparada com a sentença judicial (art. 489 do CPC/2015).
66

 

Igualmente, espera-se que não tenha diferença em matéria de cognição (nos limites do objeto 

arbitrável, obviamente). Finalmente, em relação aos requisitos extrínsecos, tem-se que as 

sentenças arbitrais entre sujeitos privados podem e as sentenças arbitrais público-privadas 

devem ser públicas ( (art. 2º, § 3º, da Lei 9.307/1996 — cf. Capítulo 7). 

5.4.1 Cognição do árbitro e “mérito administrativo” 

Não se espera ver diferenças entre o conteúdo da sentença arbitral e o da sentença 

judicial, como não poderia deixar de ser, já que a arbitragem com a Administração Pública 

será necessariamente de direito.  

O procedimento decisório, ensina KAZUO WATANABE, tem um “caráter 

prevalentemente lógico”, pois “a cognição abrangeria a premissa maior e a premissa menor, 
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No caso da sentença judicial, o CPC/2015 não exige expressamente data (que, por definição, constará no 

registro de publicação da sentença) e lugar (que, por definição, é o foro). A Lei 9.307/1996, porém, faz essa 

exigência expressa pois a data importará para aferição de eventual excesso de prazo (art. 32, VII) e para 

definição da nacionalidade da sentença (art. 34, parágrafo único). 
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sendo assim um mecanismo preparador da conclusão última, vale dizer, do provimento do 

juiz”.
67

 Logo, na medida em que as premissas de fato e de direito (inputs) do conflito sejam as 

mesmas, as conclusões dadas na sentença (output) hão de ser as mesmas, seja na arbitragem, 

seja no processo judicial. 

Nesse sentido, lembrando que até mesmo as questões que envolvem sensibilidade 

ao interesse público — tão repetidas aqui — devem ser consideradas pelo árbitro, assim como 

pelo juiz, afirma CARLOS ALBERTO CARMONA: 

Em síntese: em termos ideais de previsibilidade, o resultado da atividade de 

investigação de um juiz bem preparado e de um árbitro deveria ser 

rigorosamente igual: ambos devem aplicar a lei atendendo aos fins sociais 

a que se dirige; ambos devem aplicar a lei tendo em conta as exigências 

do bem comum; ambos estão obrigados a aplicar a lei, não podendo afastá-

la para dar ao caso concreto uma solução que lhes pareça mais justa.
68

 

Assim, por exemplo, o árbitro, tanto quanto o juiz estatal, não poderá, por sentença, 

interferir no mérito administrativo, entendido este como o continente daquilo que encerra o 

poder-dever discricionário, que é a “liberdade de ação administrativa, dentro dos limites 

permitidos em lei”, razão pela qual “o judiciário não pode, no ato discricionário, substituir o 

discricionarismo do administrador pelo o do juiz”.
69

  

CARLOS ALBERTO DE SALLES analisa esse fenômeno no seu conceito de 

arbitrabilidade como possibilidade jurídica “lato sensu”, segundo o qual não só os direitos 

não patrimoniais ou indisponíveis estão fora do alcance da arbitragem, mas também todos 

aqueles que outras normas do ordenamento assim determinem. É o caso do mérito 

administrativo, que constitui “esfera de situações não jurisdicionáveis”. Aqui devem ser 

incluídas as hipóteses de sanções de polícia administrativa que a lei prevê como possível e 

que não se confundem com meras sanções contratuais: estas podem ser conhecidas pelos 
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 WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil, 3. ed. São Paulo: Perfil, 2005, p. 67. Essa conclusão 

pelo “caráter prevalentemente lógico” da cognição é afirmado, pelo autor, com amparo em Frederico 

Marques, Giuseppe Chiovenda, Enrico Tullio Liebman e Pierro Calamandrei. 
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CARMONA, Em torno do árbitro cit., 2011, p. 697-698 (grifou-se). 
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MEIRELLES, Hely Lopes; ALEIXO, Délcio; BURLE FILHO, José. Direito administrativo brasileiro, 40. 

ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 133 e 135. 
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árbitros; aquelas, tratam de mérito administrativo, que “constitui um espaço de natural 

exclusão da jurisdição, seja ela exercida pelo juiz ou pelo árbitro”.
70

 

Não quer isso dizer que o juiz ou o árbitro não possam conhecer do mérito 

administrativo. Sabe-se, sempre com KAZUO WATANABE, que “a cognição é prevalentemente 

um ato de inteligência, consistente em considerar, analisar e valorar as alegações e as provas 

produzidas pelas partes, vale dizer, as questões de fato e as de direito que são deduzidas no 

processo e cujo resultado é o alicerce, o fundamento do judicium, do julgamento do objeto 

litigioso do processo”.
71

 Nestes termos, pode-se dizer que é lícito ao árbitro e ao juiz “tomar 

conhecimento” do mérito administrativo, até mesmo para usá-lo como fundamento fático de 

sua decisão.  

O que não podem é alterar o mérito administrativo, pois essa função não é de 

competência jurisdicional, mas administrativa. Emprestando palavras de ANDRÉ DIAS 

FERNANDES, pode-se afirmar que o mérito administrativo se apresenta como “limite negativo 

ao controle judicial [ou arbitral], ou seja, como um núcleo cognoscível, mas imodificável pelo 

Judiciário [ou Tribunal Arbitral]”.
72

 

Assim, por exemplo, se a Administração Pública decidiu por exercer sua faculdade 

de aumentar o objeto do contrato em 25% em relação ao que inicialmente previsto (art. 65, § 

1º, da Lei 8.666/1993), poderá o árbitro “tomar conhecimento” desse fato e, sendo ele 

incontroverso, julgar a respeito das consequências patrimoniais daí advindas, a fim de fixar o 

justo reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Não poderá, porém, interferir na decisão 

administrativa, alterando, por exemplo, a porcentagem de aumento do objeto do contrato que 

havia sido fixada pela Administração. 
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SALLES, Arbitragem em contratos administrativos cit., 2011, p. 215, 265 e 260, respectivamente. 
71

 
 

WATANABE, Da cognição no processo civil cit., 2005, p. 69.  
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FERNANDES, André Dias. A constitucionalização do direito administrativo e o controle judicial do mérito 

do ato administrativo. Revista de Informação Legislativa, ano 51, n. 203, p. 143-164. Brasília, jul./set. 2014, 
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da separação de Poderes e em homenagem à presunção de legitimidade dos atos administrativos, bem como, 

eventualmente, à presunção de constitucionalidade das leis em que se lastreia o ato administrativo”. 
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Também por isso, é equivocado interpretar a decisão do Superior Tribunal de 

Justiça no Caso “TMC”
73 

no sentido de que a cláusula arbitral exclui as cláusulas 

exorbitantes. Além das razões já expostas (cf. tópico 4.4), nem o Poder Judiciário, nem 

Tribunais Arbitrais podem intervir na decisão da Administração de, por exemplo, rescindir 

unilateralmente o contrato. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao 

reconhecer a validade de uma convenção arbitral pactuada pela Administração, ressalvou que 

“os contratos administrativos [têm] particularidades específicas capazes de impor limitação à 

solução de pendências pela via do juízo arbitral” (TJ/MG, Caso “Consel”, 2013).
74

 

As “cláusulas exorbitantes”, ainda que objeto de críticas doutrinárias, não são 

ilegais, e fazem parte do contrato com o qual consentiu o particular, de modo que não podem 

ser desprezadas. Como visto (cf. tópico 4.3.2.4), na medida em que essas cláusulas encerram 

hipóteses nas quais a Administração exerce sua discricionariedade administrativa, seu 

conteúdo está imune à modificação jurisdicional. Ao árbitro, assim como ao juiz, caberá 

apenas julgar sobre as repercussões patrimoniais daí decorrentes. 

5.4.2 Liquidação da sentença (pressuposto para expedição de precatórios) 

Conforme se verá adiante, a regra é que a sentença arbitral condenatória de 

obrigação de pagar, título executivo judicial que é, também se submete ao regime de 

pagamento dos precatórios. E, para que o título seja exequível, é preciso que contenha 

obrigação líquida, certa e exigível. 

Isso não quer dizer, porém, que os árbitros tenham necessariamente que proferir 

sentença líquida e exigível, embora tenha que ser certa. Com efeito, seja na arbitragem com a 

Administração, seja na arbitragem apenas entre particulares, aplica-se a observação de JOSÉ 

CARLOS BARBOSA MOREIRA de que se aplica à arbitragem a regra de que “a decisão deve ser 

certa, ainda que resolva relação jurídica condicional” (art. 492, parágrafo único, do 

CPC/2015), mas “não significa isso que a sentença arbitral condenatória (tal como a judicial) 
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5/0001, j. 31.1.2013. Disponível em [www.tjmg.jus.br]. Acesso em 21.11.2016. 
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não possa ter sua execução dependente do advento de termo ou da realização de condição”.
75

 

Ademais, deve-se observar, agora com CARLOS ALBERTO CARMONA, que “nada impediria as 

partes de submeter aos árbitros a decisão do an debeatur, após o que submeteriam a eventual 

sentença condenatória (genérica) ao procedimento de liquidação estatal”.
76

 

Entende-se, assim, que o processo executivo pode ser precedido de procedimento 

de liquidação, a ser processado pelo árbitro ou pelo juiz estatal, a depender da convenção 

arbitral, sendo de todo recomendável que ela contenha expressa regulamentação a esse 

respeito. Obviamente, eventual liquidação judicial não poderá implicar revisão do que fora 

decidido pelo Tribunal Arbitral. Tendo em vista que a execução do laudo arbitral 

condenatório de obrigação pecuniária deverá passar pelo regime de precatórios, pode ser que 

algum elemento do laudo arbitral ainda precise ser liquidado posteriormente (e.g., atualização 

monetária), o que tampouco significará revisão do laudo condenatório.
77

 

5.5 MEDIDAS DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

A Lei de Arbitragem foi alterada para prever expressamente que, antes de instituída 

a arbitragem, as partes podem solicitar medidas de urgência ao Poder Judiciário e, depois de 

instalado o tribunal arbitral, devem solicitá-las aos árbitros, que poderão rever medidas 

eventualmente concedidas pelo Judiciário (arts. 22-A e 22-B da Lei 9.307/1996, alterada pela 

Lei 13.129/2015).
78
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Entende-se que a simples previsão de liquidação do laudo arbitral em sede judicial é compatível com a 

Lei 9.307/1996. Caso diverso ocorreu no precedente norte-americano Hall Street vs. Mattel, em que a 

Suprema Corte dos EUA, com base em legislação (Federal Arbitration Act) que, como a brasileira, enumera 

as hipóteses de anulação da sentença arbitral, decidiu que as partes não podem convencionar poderes de 

revisão judicial sobre o laudo arbitral maior do que as previstas em lei. Nesse caso, a convenção previa 

alteração da decisão de mérito, o que não ocorreria na hipótese de mera liquidação. EUA, U.S. Supreme 

Court, Case 06-989 — Hall Street, LLC vs. Mattel, INC, j. 25.3.2008. Disponível em: 

[https://www.supremecourt.gov/opinions/07pdf/06-989.pdf]. 
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Igualmente, o CPC/2015 também representou alteração, neste tema, em relação ao direito anterior. Não há 

mais as cautelares típicas, embora, obviamente, não tenham deixado de existir em razão do poder geral de 

cautela de todo juiz, de modo que, por mais que se tenha adotado outra (criticada) nomenclatura no 

CPC/2015, ainda é verdadeira a afirmação de que “as primeiras [as cautelares] são medidas de apoio ao 
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Em relação à arbitragem com a Administração Pública, esta hipótese (dentre outras 

— cf. tópico 2.3.2) dá sentido à convivência da convenção arbitral com a obrigatória cláusula 

de eleição de foro dos contratos administrativos (art. 55, § 2º, da Lei 8.666/1993). É no foro 

eleito que será ajuizada demanda de urgência enquanto se aguarda a instalação do tribunal 

arbitral. 

5.5.1 Limitações legais à concessão de liminares contra a Administração 

Em matéria de liminares contra a Administração Pública, é importante observar 

que existem limitações legais à sua concessão. E, na medida em que a arbitragem com a 

Administração será “sempre de direito” (art. 2º, § 3º, da Lei 9.307/1996), caberá ao tribunal 

arbitral aplicá-las. 

De acordo com o direito brasileiro, será proibida a concessão de medidas urgentes 

contra o Poder Público em quaisquer situações quando “providência semelhante não puder ser 

concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal” (art. 1º da Lei 

8.437/1992). Isso significa que “não será concedida medida liminar que tenha por objeto a 

compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do 

exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou 

a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza” (art. 7º, § 2º, da Lei 

12.016/2009). 

É improvável que se veja na arbitragem a ocorrência de alguma destas hipóteses. 

Nota-se que, na legislação atual, essas vedações só atingem matéria de poder de polícia 

(créditos tributários e entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior), que não pode 

ser objeto de convenção arbitral, e matéria trabalhista-estatutária (discutindo equiparação de 

servidores e concessão de vantagens), que não é admitida pela jurisprudência brasileira em 

controvérsias individuais,
79

 mas apenas em dissídios coletivos (art. 114, § 1º, da CF/1988, que 
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TST, 3ª Turma, Agravo de Instrumento em Recurso de Revista 0248400-43.2009.5.02.0203, Rel. Min. 

Alexandre Belmonde, j. 26.11.2014, DJE 28.11.2014, com a seguinte ementa: “PROCEDIMENTO 
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é, aliás, sua única previsão sobre arbitragem), caso em que, nesta hipotética (e improvável) 

arbitragem, de fato, as referidas limitações deveriam ser respeitadas.
80

 

Portanto, ao menos em tese, a aplicação obrigatória da lei brasileira imporá a 

observância das hipóteses legais de vedação da concessão de liminares. 

Nas demais hipóteses, não há restrição para a concessão de liminares contra a 

Administração Pública, que poderá ser executada forçadamente no caso das obrigações de 

fazer, não fazer e de dar — mas não no caso de obrigações de pagar, sob pena de 

controverter o regime de precatórios (cf. tópico 6.3.3).
81

 

Não se cogita, aqui, de estabilização de tutela antecipada (art. 304 do CPC/2015) 

da decisão arbitral, pois, como dito, o Código de Processo Civil não se aplica à arbitragem, e 

esse expediente tem cunho de opção política de adequação processual, de modo que não está 

no núcleo essencial do devido processo legal e não é ínsita à “processualidade mínima” que 

compartilham arbitragem e processo judicial. Não é, enfim, extensível à arbitragem. 
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practical guide. Disponível em: [www.adr.org/employment]. Acesso em 20.12.2016. 
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Há quem sustente a possibilidade de expedição provisória de precatório, retendo-se em juízo o valor para 

levantamento após o trânsito em julgado (nesse sentido: COSTA, José Eduardo da Fonseca. A efetivação das 

liminares monetárias contra a Fazenda Pública. Revista Tributária e de Finanças Públicas, v. 56, p. 11-38. 

São Paulo: RT, mai./jun. 2004). No entanto, essa medida é contrária ao art. 100 da CF/1988, que exige 
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manter dinheiro público na ociosidade (nesse sentido: CIANCI, Mirna. A antecipação de tutela contra a 

Fazenda Pública. Revista de Processo, v. 770/1999, p. 93-104. São Paulo: RT, 2004, p. 318). Assim, ainda 
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adentrar no mérito arbitral), tanto porque ela é constitucionalmente inexequível, como porque a alteração do 

regime constitucional de precatórios certamente não é matéria implícita na convenção de arbitragem. 
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5.5.2 Suspensão de liminares contra a Fazenda Pública 

A natureza do expediente de suspensão de liminar é controversa. Atualmente, 

pode-se dizer que está superado o entendimento que lhe atribuía natureza de recurso, pois 

“seu objetivo não é a anulação, reforma ou integração da decisão, finalidades típicas dos 

recursos, mas apenas sustar a eficácia da decisão contrária a certos bens jurídicos”.
82

 A 

controvérsia persiste, porém, entre aqueles que reputam a suspensão da liminar uma atividade 

político-administrativa, já que ela apenas afeta a eficácia da decisão e não substitui a decisão 

suspensa, e aqueles que a reputam de natureza jurisdicional, pois não pode ser dada de ofício 

e não se concebe que uma decisão política suspenda decisão jurisdicional, tendo, assim, 

natureza de medida cautelar autônoma — uma medida de contracautela, que “funciona, por 

assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a 

demonstração de um periculum in mora inverso (...) e, ainda, um mínimo de plausibilidade na 

tese da Fazenda Pública”.
83

 É esta última a posição aqui adotada. 

Tendo isso dito, cabe questionar a pertinência do instituto da arbitragem e desse 

expediente previsto em lei “para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à 

economia públicas” (art. 4º da Lei 8.437/1992).  

Logo se vê que dificilmente haverá decisão arbitral que se inclua nestas hipóteses, 

tendo em vista que não se tem notícia de arbitragem com a Administração brasileira cuja 

relação subjacente não seja contratual, nas quais se presume que a opção pela arbitragem 

considerou a disponibilidade do seu objeto e o limite dos seus efeitos. Ainda assim, é 

pertinente, aqui, a firmação de RICARDO DE CARVALHO APRIGLIANO, segundo o qual, em tese: 

além de ser perfeitamente possível que a matéria submetida a julgamento em 

processos arbitrais envolva questões de ordem pública, não se deve olvidar 

que é dos próprios árbitros a tarefa inicial e precípua de controlar a 

incidência e aplicação de leis de ordem pública na arbitragem, como 

forma de assegurar a plena eficácia da sua decisão e prevenir ataques, 

seja em arbitragem nacional, seja em internacional.
84
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No entanto, ainda é válido considerar a hipótese, nem tanto por sua (improvável) 

aplicabilidade prática, e mais pelo exercício de tatear a turva fronteira entre arbitragem e a 

“ordem pública” a que se refere o texto legal como pressuposto da suspensão da liminar. 

Considerando que a definição de “ordem pública” foge ao escopo deste 

trabalho,
85

tome-se apenas, por hipótese, que haja efetiva violação de ordem pública nos casos 

a seguir analisados. 

5.5.2.1 Descabimento contra decisões diretamente tomadas pelo árbitro 

Em relação às decisões diretamente tomadas pelo tribunal arbitral, descabe cogitar 

de suspensão de liminar. Isso porque se trata de ato jurisdicional desprovido, por si, de força 

coercitiva.  

Isso não quer dizer que as partes estejam autorizadas a descumprir as decisões 

arbitrais liminares. O que se quer dizer é que a suspensão direta da liminar do árbitro seria 

provimento inútil, já que o escopo da suspensão é limitado a afastar os efeitos práticos da 

decisão — e inexiste coerção enquanto não intentado o cumprimento forçado. A suspensão 

não tem o condão de rever a decisão em si.. 

5.5.2.2 Cabimento em relação às decisões arbitrais executadas por juiz estatal 

Em relação às decisões tomadas pelo juiz estatal, por outro lado, é cabível cogitar 

da suspensão de liminar.  
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Para um estudo aprofundado sobre o tema, ver: APRIGLIANO, Ordem pública e processo: o tratamento das 

questões de ordem pública no direito processual civil cit., 2011, p. 30-31, em que afirma que, do ponto de 

vista material, doutrina e jurisprudência veem como elementos essenciais da ordem pública “(i) os valores 

que informam a norma, de interesse da coletividade, que se revelam particularmente sensíveis, de repercussão 
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meramente econômica de tais direitos, que são sempre disponíveis, elementos que, somados, compõem o 

espectro do ‘interesse público’”. 
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Pode-se imaginar, em um primeiro momento, a hipótese de decisão judicial de 

urgência antes de instalado o tribunal arbitral (art. 22-A da Lei 9.307/1996), caso em que a 

decisão judicial, como diuturno, está sujeita a todos os meios que a lei põe à disposição das 

partes para impugnar ou resistir ao seu cumprimento. 

Em um segundo momento, pode-se imaginar hipótese de decisão “interlocutória” 

do árbitro que seja levada ao judiciário para cumprimento forçado, pela via da carta arbitral 

(art. 22-C da Lei 9.307/1996). 

Há quem entenda que a atividade do juiz estatal em dar cumprimento à decisão 

arbitral não tem natureza de jurisdição e, assim, não estaria sujeita à suspensão.
86

 Todavia, 

aqui se segue o entendimento majoritário de que a atividade executiva é, sim, jurisdicional.
87

 

E o mero fato de que a cognição foi efetuada por juízo diverso do juízo da execução não é 

suficiente para afastar a suspensão. Colocando de lado as críticas e até dúvidas de 

constitucionalidade sobre o incidente de suspensão de liminar, fato é que, do ponto de vista 

cognitivo, não há diferença ontológica entre decisão arbitral e decisão judicial.  

Ademais, o escopo da suspensão é de afastar apenas a eficácia prática da decisão, 

não tocando o mérito — ainda que possa considerar elementos de mérito no juízo sobre o 

periculum in mora e o fumus boni iuris. 

Compare-se a hipótese com a de cumprimento definitivo da sentença arbitral. 

Nesse caso, o juiz estatal pode negar a exequibilidade da decisão arbitral que fira a ordem 

pública (art. 535, III do CPC, combinado com o art. 2º, §1º da Lei 9.307/1996). Caso o juiz 

estatal determine a execução da decisão arbitral que fira a “ordem pública”, caberá verdadeiro 

recurso (contra a decisão judicial que determinou o cumprimento da decisão arbitral; não 

contra a decisão arbitral em si). Ao julgar tal recurso, o Tribunal (Judiciário) não poderá 

intervir no mérito da decisão arbitral exequenda, mas poderá negar-lhe executibilidade.  
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Paralelamente, tem-se que, na suspensão de liminar, não se intervém no mérito da 

decisão arbitral, mas apenas na sua executibilidade. Ou seja: a suspensão de liminar 

simplesmente acautela um feito que se daria, de todo modo, quando do execução da sentença 

arbitral. 

Situação semelhante se verifica no caso da homologação e execução de sentenças 

arbitrais estrangeiras. Conforme observa JOÃO BOSCO LEE, nestes casos, “o juiz de 

homologação pode realizar uma análise limitada do mérito em caso de violação à ordem 

pública. Esta análise não permite, todavia, ao juiz de homologação julgar novamente o mérito 

da questão”.
88

 Nesses termos, se aferido que a decisão arbitral fere a “ordem pública 

nacional”, não será homologada nem lhe será dada exequatur, portanto, não terá efeitos 

(art. 39, II, da Lei 9.307/1996). Igualmente, não há por que dar exequatur à decisão arbitral 

nacional, cuja convenção que lhe é fonte tampouco pode afetar a ordem pública (art. 2º, § 1º, 

da Lei 9.307/1996). Tudo no plano dos efeitos, sem alterar a decisão de mérito do árbitro.
89

 

Um último momento em que a suspensão de segurança pode surgir é no 

cumprimento da sentença arbitral. Para PAULO OSTERNACK AMARAL, esta seria a única 

hipótese em que se admitira a suspensão da liminar concedida pelo juiz no curso da execução 

do título arbitral.
90

 De fato, concorda-se que a suspensão é cabível neste momento, contudo, 

seus fundamentos são precisamente aqueles que a justificam também nos momentos 

anteriores, de que não se concorda que esta seja a única hipótese admissível. 

Assim, conclui-se que não há por que atribuir à decisão arbitral eficácia maior do 

que à decisão judicial, já que é justamente no plano dos efeitos que elas se igualam (art. 31 da 
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ação anulatória ou impugnação ao cumprimento de sentença (essa espécie de defesa pressupõe a existência de 

uma sentença arbitral condenatória, que esteja sendo executada perante o Poder Judiciário). Contudo, caso 

seja deferida contra o Poder Público uma liminar em ação anulatória de sentença arbitral, não há dúvida de 

que será cabível o incidente de suspensão, desde que preenchidos os requisitos legais”. 
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Lei 9.307/1996), estando suas diferenças em outros aspectos, que se referem ao processo que 

corre até a produção da decisão jurisdicional. O produto, porém, é o mesmo. 

No entanto, vale lembrar que dificilmente se verá, em sede de arbitragem, hipótese 

que realmente se caracterize como “risco à ordem pública”, que é pressuposto para a 

suspensão da liminar e que trata de conceito de difícil delimitação. O expediente da suspensão 

de liminar não pode ser pretexto para desvios ao “espaço de isolamento da arbitragem”, a que 

o Poder Judiciário deve estar sempre atento.
91

 

*** 
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Tratando do espaço de “isolamento do processo arbitral”, cf. SALLES, Arbitragem em contratos 

administrativos cit., 2011, p. 301 e 208, e, ainda, o tópico 7.2.4. 
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CAPÍTULO 6 

CUMPRIMENTO 

Desconstruído o seu permanente “regime de exceção”, percebe-se que da 

Administração se espera o cumprimento espontâneo de suas obrigações, seja contratuais, seja 

jurisdicionalmente impostas, como ocorre com todos os sujeitos submetidos ao Direito. 

Conforme se verá a seguir, porém, ao criar um regime cronológico de pagamentos para os 

entes públicos, o próprio Direito confere àqueles mesmos sujeitos o direito subjetivo à 

observância desta ordem, que não poderá ser afastada pela convenção arbitral.  

6.1 CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO E COERÇÃO INDIRETA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO 

Dentro da normalidade jurídica, espera-se que toda e qualquer decisão 

jurisdicional, judicial ou arbitral, seja cumprida. 

Em reforço a isto, uma característica que faz parte da filosofia por detrás dos 

chamados “meios consensuais de solução de conflitos” é de que, quanto maior a base 

consensual, maior a probabilidade de que o seu resultado seja espontaneamente observado. 

Isso decorre do fato de que a “palavra dada” tem um peso moral que compõe uma parte 

relevante na decisão de um indivíduo em conduzir-se ou não de determinada maneira.
1
 

A arbitragem não é um meio “consensual” em sentido estrito, pois o seu resultado 

não é acordado, mas há, ao menos, um acordo sobre a opção pelo método, o que já é um 

acréscimo de consensualidade em relação à solução adjudicada pelo Judiciário estatal.
2
 

 

                                                 
1
 
 

Nesse sentido: SILVA, Érica Barbosa e. A eficácia da prestação jurisdicional a partir dos meios consensuais. 

Tese (Doutorado em Direito) orientada por Kazuo Watanabe. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2012, 

p. 171-174; TARTUCE, Fernanda. Mediação no Novo CPC: questionamentos reflexivos. Disponível em: 

[http://www.fernandatartuce.com.br/wp-content/uploads/2016/02/Media%C3%A7%C3%A3o-no-novo-CPC-

Tartuce.pdf]. Acesso em 20.12.2016, afirmando que “o cumprimento espontâneo do teor avençado será mais 

provável se os próprios envolvidos definirem seus termos como protagonistas” (p. 12). 
2
 
 

 Afirmando que a regra tem sido o cumprimento espontâneo das decisões arbitrais, no plano 

internacional GAILLARD, Emmanuel. L’ordre juridique arbitral: réalité, utilité et spécificité. McGill Law 

Journal. N. 55, p. 891-907. Montreal: 2010, p. 899 (falando em índice de 90% de efetividade); 

PRICEWATERHOUSE COOPERS. International arbitration: corporate atitudes and practices 2008. 
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Em matéria de execução forçada, porém, a sentença arbitral em nada difere da 

sentença judicial; ambas são títulos executivos judiciais. Conforme notícia de CARLOS 

ALBERTO CARMONA, existem setores autorregulados que prescrevem penalidades adicionais 

para quem não honrar a decisão arbitral, como, por exemplo, a notificação dos demais atores 

daquele mercado sobre o descumprimento ou até a proibição de negociar em determinado 

ambiente privado (e.g., Bolsa de Valores).
3
 

No caso da arbitragem com a Administração Pública, encontra-se exemplo 

semelhante na multa que pode ser aplicada aos associados da Câmara de Comercialização de 

Energia Elétrica (CCEE) por não observar “as Regras ou os Procedimentos de 

Comercialização, incluindo a Convenção Arbitral” (art. 7º, XXIV, da Resolução Normativa 

64/2004 da Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL). Entre os casos de conflitos que 

podem ser dirimidos pela arbitragem prevista neste regulamento estão os que se dão “entre 

Agentes da CCEE decorrente de Contratos Bilaterais”, casos em que uma das partes pode ser 

um dos vários entes da Administração Pública que figuram como agentes nesse setor (e.g. a 

sociedade de economia mista Companhia Hidroelétrica do São Francisco - CHESF, 

subsidiária da Eletrobrás).
4
 

Obviamente, a arbitragem não incute na pessoa jurídica administrativa sensação 

moral alguma. Ainda assim, a moralidade é princípio constitucional (art. 37, caput da 

 

                                                 
Disponível em: [https://www.pwc.co.uk/assets/pdf/pwc-international-arbitration-2008.pdf]. Acesso em 

20.12.2016 (falando em índices de 76% a 90% de efetividades).  ― No Brasil: ALVES, Rafael Francisco. A 

sentença arbitral como título executivo judicial: algumas observações a respeito do artigo 475-N do Código 

de Processo Civil. In: COSTA, Susana Henriques. A nova execução civil: Lei 11.232/05, p. 272-288. São 

Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 272. — Exemplo de arbitragem envolvendo ente administrativo neste setor é o 

Caso “AES Uruguaiana vs. CEEE — Companhia Estadual de Energia Elétrica (do Rio Grande do Sul)”, 

tabulado no Apêndice.  
3
 
 

CARMONA, Carlos Alberto. O processo arbitral. Revista de Arbitragem e Mediação, ano 1, n. 1, p. 21-31. 

São Paulo: RT, jan./abr. 2004, p. 31. 
4
 
 

Cf. CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Convenção Arbitral. Arbitragem no 

âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica — CCEE. Disponível em: [ccee.org.br]. Acesso 

em 20.12.2016. Publicado em 7.8.2007. — Entre os agentes da CCEE que pertencem à Administração 

Pública estão também, entre outros, as já citadas CEEE — Companhia Estadual de Energia Elétrica (do 

Estado Rio Grande do Sul); a COPEL — Companhia Paranaense de Energia Elétrica (do Estado do Paraná). 

— Aprofundando-se no tema, e afirmando que este é um caso de “cláusula restrita”, pois os agentes 

preferiram limitá-la às “obrigações contratuais qualificadas”, excluindo pretensões extracontratuais e 

contratatuais fora do âmbito da CCEE: ANDRADRE, Gustavo Fernandes de. Algumas reflexões sobre as 

arbitragens e as regras da Câmara de Comercialiazação de Energia — CCEE. Revista de Direito da 

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, n. 67, p. 79-105. Rio de Janeiro, 2013, p. 96.  
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CF/1988) que guia os servidores públicos que trabalham para honrar as obrigações 

(constitucionais e contratuais) da Administração — sempre que possível.
5
  

Para além da responsabilização pessoal que se pode atribuir aos agentes públicos 

que desonram as obrigações da Administração,
6
 deve-se observar que, conforme visto acima, 

a Administração também está sujeita a prejuízos financeiros, como as multas citadas acima, 

além do natural aumento dos custos de transação com a Administração Pública, que é 

embutido nos preços cobrados por quem com ela contrata (e que são custeados pelo 

contribuinte). O cumprimento espontâneo da convenção arbitral e das decisões arbitrais é, 

portanto, de seu interesse. 

6.2 CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÕES EM FAZER, NÃO FAZER OU DAR COISA CERTA 

A afirmação de que as obrigações fazendárias devem ser cumpridas 

espontaneamente sempre que possível se aplica especialmente para o caso das obrigações de 

fazer, de não fazer ou de dar coisa certa, pois não implicam questões relacionadas ao regime 

de precatórios, o qual merece tratamento separado (cf. tópico 4.1.3). 

Como nota EDUARDO TALAMINI, “as situações antes mencionadas, que poderiam 

ser espontaneamente resolvidas extrajudicialmente, continuam podendo ser igualmente 

compostas, dispensando-se decisão judicial, mesmo depois de instaurado o processo”.
7
 Ou 

seja, na medida em que as obrigações de fazer ou de dar não pressupõem um processo 

 

                                                 
5
 
 

É necessária a ressalva (“sempre que possível”) porque não têm sido raras as situações em que é realmente 

impossível cumprir o determinado, como se verifica, por exemplo, no âmbito das sentenças judiciárias que 

interferem em políticas públicas administrativas. Há notícia de sentenças que determinam a “imediata” 

solução da superlotação em certa unidade penitenciária (ignorando que o problema não é pontual, mas 

sistêmico) ou de “imediata” realização de cirurgias médicas (ignorando que nem sempre o paciente está em 

condições de saúde para sobreviver a uma cirurgia). Sobre o tema, propondo uma discussão metodológica 

dos limites em que o Poder Judiciário está institucionalmente autorizado a resolver conflitos de interesse ou 

conflitos normativos: RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: 

Saraiva, 2010. p. 129. 
6
 
 

Com amparo em jurisprudência dos tribunais superiores, afirmando que o não cumprimento de obrigações de 

fazer por parte da Administração não implica “crime de desobediência”, que é conduta típica de particular, 

mas, alternativamente, “ato de improbidade”: CUNHA, Leonardo Carneiro. A Fazenda Pública em juízo, 13. 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 394.  
7
 
 

TALAMINI, Eduardo. A (in)disponibilidade do interesse público: consequências processuais (composições 

em juízo, prerrogativas processuais, arbitragem e ação monitória). Revista de Processo, n. 128, p. 59-77. São 

Paulo: out. 2005, p. 66. 
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necessário para serem levadas a efeito (cf. tópico 1.2.1), é lícito que a Administração cumpra 

espontaneamente não só suas obrigações (diretamente) contratuais como suas obrigações 

jurisdicionalmente impostas — que podem ser também mediatamente contratuais. 

Caso a Administração não cumpra espontaneamente essa obrigação, caberá, então, 

pela parte interessada, o ajuizamento de demanda
8
 judicial para cumprimento da sentença 

arbitral, pelo qual “o devedor será citado no juízo cível para o cumprimento da sentença ou 

para a liquidação no prazo de 15 (quinze) dias” (art. 515, § 1º, do CPC/2015). Como nota 

RAFAEL FRANCISCO ALVES, “a concretização da sentença arbitral sempre necessita de um 

novo processo, faltando ao árbitro o poder de impor coercitivamente as suas próprias decisões 

— daí a imprescindibilidade de uma execução ex intervallo neste caso”.
9
 

Na prática, caberá formar instrumento com prova da origem deste título 

(convenção arbitral) e do seu conteúdo (sentença arbitral), entre outros documentos que 

possam importar, a ser distribuído no foro legal ou contratual — o que, aliás, é um dos casos 

que provam a independência do art. 55 da Lei 8.666/1993 (que afirma que a cláusula de foro é 

“essencial” nos contratos administrativos) em relação à convenção arbitral (cf. tópico 2.3.2). 

E, depois de citada a Administração, o processo seguirá como o de cumprimento de qualquer 

outro título executivo judicial, categoria a que pertence a sentença arbitral (art. 31 da 

Lei 9.307/1996; art. 515, VII, do CPC/2015). 

Por vezes, esse cumprimento pode se dar no âmbito da simples gerência 

administrativa (e.g., condenação de disponibilizar uma doca portuária). Outras vezes, esse 

cumprimento implicará despesa (e.g., condenação em disponibilizar a área da obra livre de 

entulhos), caso em que se recorrerá não ao sistema de precatórios,
10

 mas à dotação 

orçamentária do próprio contrato, cabendo, se for o caso, solicitar crédito suplementar — não 

se cogita que a sentença arbitral possa criar obrigação inédita, não prevista no contrato, a 

 

                                                 
8
 
 

O termo “demanda” é apropriado, pois se refere ao “ato através do qual o provimento é postulado”, que não 

se confunde com “ação”, que é o “poder, ou direito de provocar o provimento jurisdicional”, cf. 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Vocabulário do processo civil, 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 115 

(verbete 53 — “demanda”). 
9
 
 

ALVES, A sentença arbitral como título executivo judicial cit., 2006, p. 285. 
10

 
 

Obviamente, aplica-se também no âmbito da arbitragem a afirmação de que “se a obrigação for convertida 

em obrigação de pagar, deverá, a partir daí, ser adotado o procedimento dos arts. 534 e 535 do CPC, 

passando a seguir a sistemática do precatório”: CUNHA, A Fazenda Pública em juízo cit., 2016, p. 396. 
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ensejar a necessidade de crédito especial e muito menos crédito extraordinário
11

 — ou fazer 

a inclusão da despesa no próximo orçamento. Em todo caso, essa despesa ocorrerá “dentro 

duma autorização legislativa” que é o orçamento, peça indispensável não só para a legalidade 

formal das contas públicas, mas também para a racionalidade de sua gestão.
12

  

6.3 CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÕES EM PAGAR POR EMPRESAS ESTATAIS DE 

ATIVIDADE ECONÔMICA EM SENTIDO ESTRITO  

O Supremo Tribunal Federal diferencia empresas estatais, conforme sua atividade, 

para fins de submissão ou não ao regime de precatórios. 

Em linhas muito gerais, o STF tem afirmado — não há uniformidade nas decisões 

do STF a este respeito, de modo que a ideia aqui resumida é uma tentativa de sintetizá-las, 

com o alerta de que um estudo mais aprofundado deve ser buscado nas obras especializadas 

— que o regime de precatórios não é extensível às sociedades de economia mista que 

executam atividade em regime de concorrência (“em atividade econômica de sentido estrito”) 

ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos acionistas.
13

 A elas se aplica, também neste 

particular, “o regime jurídico próprio das empresas privadas”, como de resto deve ser em 

relação às suas obrigações civis e comerciais (art. 173, II, da CF/1988).
14

 

Assim, no caso de empresas estatais que exerçam atividade econômica em sentido 

estrito (em regime de concorrência), não cabe duvidar da possibilidade de cumprimento 

 

                                                 
11

 
 

Lei 4.320/1964, Art. 41: “Os créditos adicionais classificam-se em: I — suplementares, os destinados a 

reforço de dotação orçamentária; II — especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação 

orçamentária específica; III — extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de 

guerra, comoção intestina ou calamidade pública”. 
12

 
 

Cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes. Curso de direito financeiro, 5. ed. São Paulo: RT, 2011, p. 318. 
13

 
 

STF, Pleno, RE 599.628599628/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, j. 

 25.5.2011, DJE 1714.10.2011 (Repercussão Geral 253). — Tratando da evolução do entendimento do STF a 

respeito da noção de serviço público, conferir: SCHIRATO, Vitor Rhein. A noção de serviço público em 

regime de competição. Tese (Doutorado em Direito) na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 

Orient. Floriano Azevedo Marques Neto. São Paulo, 2011, p. 43-44. 
14

 
 

Nem por isso deixam as empresas estatais de desenvolver “ação governamental, apesar de revestirem o 

chamado ‘figurino privado’”, cf. SUNDFELD, Reformado do Estado e empresas estatais cit., 2006, p. 265. 

— Comentando o abrandamento das regras de direito público no caso das empresas estatais: HATANAKA, 

Alex. S. O Poder Público e a arbitragem após a reforma da Lei nº 9.307/1996. Revista Brasileira de 

Arbitragem, n. 49, p. 7-35. Porto Alegre: jan./mar. 2016, p. 22. 
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espontâneo das sentenças arbitrais, sejam elas condenatórias em obrigação de fazer, não fazer, 

dar ou até mesmo de pagar quantia certa, independentemente da observância da ordem de 

credores.  

Desta forma, caso não haja cumprimento espontâneo, tais credores poderão 

executar a empresa estatal devedora mediante procedimento executivo comum (rectius, 

cumprimento de sentença arbitral — art. 515, VII e §1º do CPC/2015), que não precisará 

observar o sistema de precatórios. Em regra, esta execução forçada poderá se concretizar até 

mesmo mediante penhora e expropriação dos bens da empresa estatal devedora.
15

 Registre-se, 

no entanto, que há julgado do Supremo Tribunal Federal afirmando que são imunes a esta 

penhora os bens de titularidade destas empresas que estejam afetados à prestação de um 

serviço público.
16

 

6.4 CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÕES EM PAGAR PELA “FAZENDA PÚBLICA” E 

EMPRESAS ESTATAIS EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL 

Na arbitragem, conforme já dito com FOUCHARD-GAILLARD-GOLDMAN, está-se 

diante de um método consensual na sua fonte, mas jurisdicional no seu conteúdo.
17

  

Questiona-se, por isso, qual forma de pagamento se aplicaria à sentença arbitral 

condenatória em obrigação de pagar quantia pecuniária contra a “Fazenda Pública”, assim 

entendidas as pessoas jurídicas de direito público e as empresas estatais em regime não 

concorrencial.
18

 Aplica-se a regra das obrigações negociais ou das obrigações 

jurisdicionalmente impostas? 

 

                                                 
15

 
 

STF, Pleno, RE 599628/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, j. 25.5.2011, 

DJE 14.10.2011 (Repercussão Geral n. 253). 
16

 
 

STF, Pleno, Ação Cautelar 669/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 6.10.2005, DJE 26.5.2006 (o caso trataba da 

penhora de bens afetados ao Metrô de São Paulo). 
17

 
 

Cf. FOUCHARD-GAILLARD-GOLDMAN, Traité de l’arbitrage commercial international cit., 1996, p. 14. 

— No mesmo sentido: CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei 9.307/96, 

3. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 276.  
18

 
 

De acordo com entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, para além das pessoas jurídicas de 

direito público que compõem a “Fazenda Pública” (Administração direta e autárquica de União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal), também as empresas estatais que não exercem atividade econômica e prestam 

serviço público em regime não concorrencial (regime de monopólio), conforme julgado no paradigmático 
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6.4.1 O precatório é norma cogente de direito financeiro constitucional 

Espera-se que o cumprimento de obrigações fazendárias seja espontâneo, na 

medida em que representa cumprir o próprio Direito (cf. tópico 6.1.1). Essa afirmação se 

aplica tanto para obrigações contratuais (em sentido amplo) como para obrigações 

extracontratuais, aí incluídas as condenações jurisdicionais. No entanto, é para que o próprio 

Direito seja cumprido que algumas distinções se impõem. 

De um lado, as obrigações contratuais, como aquelas decorrentes dos contratos de 

trabalho e de fornecimento de bens e serviços firmados pela Administração, são, por 

definição, contraídas para serem cumpridas em tempo predeterminado. Antes de se firmar o 

contrato, verifica-se a disponibilidade orçamentária e, só depois de reservar a respectiva 

dotação, é que se contrai a obrigação (art. 167, II, da CF/19888). Sabe-se, de antemão, quando 

e em que quantidade deverá ocorrer o empenho (art. 61 da Lei 4.320/1964). 

Igualmente, no cumprimento de outras espécies de acordos, até mesmo aqueles 

destinados a evitar ou terminar conflitos, também se sabe, de antemão, o conteúdo (o quanto) 

e o tempo (o quando) da obrigação, a qual só é contraída se houver previsão orçamentária 

para cumpri-la ― do contrário, sequer seria contraída.
19

 Por isso é que, assim como as demais 

 

                                                 
Caso dos “Correios”: “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. 

IMPENHORABILIDADE DE SEUS BENS, RENDAS E SERVIÇOS. RECEPÇÃO DO ARTIGO 12 DO 

DECRETO-LEI Nº 509/69. 1. À empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pessoa jurídica equiparada à 

Fazenda Pública, é aplicável o privilégio da impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços. Recepção do 

artigo 12 do Decreto-lei nº 509/69 e não incidência da restrição contida no artigo 173, § 1º, da Constituição 

Federal, que submete a empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem 

atividade econômica ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e 

tributárias. 2. Empresa pública que não exerce atividade econômica e presta serviço público da competência 

da União Federal e por ela mantido. Execução. Observância ao regime de precatório, sob pena de vulneração 

do disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Vícios no julgamento. Embargos de declaração 

rejeitados”. STF, Pleno, RE 230.051-ED, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 11.6.2003, DJE 8.8.2003. 
19

 
 

O sucesso (e até mesmo a licitude) do acordo, com a Administração ou com particular, não depende apenas 

da adequação só do método escolhido, mas também das condições reais das partes para cumpri-lo  

Afirmando que o insucesso de acordos “pode advir, resumidamente ― e sem pretensão de esgotá-las ―, de 

três causas: (i) a escolha de meio inadequado de solução do conflito; (ii) o uso inadequado das técnicas pelo 

profissional que assiste as partes; e (iii) o fechamento de um acordo não realista pelas próprias partes”: 

MEGNA, Bruno Lopes; SILVEIRA, Bruna Braga da. Autocomposição: causas de descumprimento e 

execução ― um panorama sobre meios alternativos de solução de conflitos e o processo de execução no 

novo CPC. Revista de Processo, n. 264. São Paulo: RT, fev. 2017, no prelo [aceito em nov. 2016]. 
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obrigações contratuais (em sentido lato), os acordos não se submetem ao regime de 

precatórios,
20

 sendo diretamente empenhados pelo agente administrativo. 

De outro lado, situação diversa ocorre com as condenações jurisdicionais. Nestas, 

não é possível saber, antes de se tornarem definitivas, se haverá condenação, quanto será o 

montante a ser pago ou quando deverá ser pago, de modo que só há razão para sua inclusão 

no orçamento a partir do momento em que a dívida se torna certa e exigível.
21

 De acordo com 

a normativa de regência, este momento é o do recebimento do ofício enviado pelo juízo da 

execução ao Tribunal a que se vincula (art. 4º da Resolução 115/2010 do CNJ) ou, no caso 

das obrigações de pequeno valor, ao ente público devedor (art. 87 do ADCT).  

 Por isso, não se concebe fazer um planejamento orçamentário das obrigações 

jurisdicionais da mesma forma que nas obrigações contratadas. Pela lógica (a mesma usada 

nas relações privadas
22

) e pela impessoalidade (art. 37, caput, da CF/1988), na medida em que 

as obrigações condenatórias se tornam exigíveis, devem ser pagas primeiro aquelas mais 

antigas. Esse é o raciocínio por detrás do sistema brasileiro de precatórios, previsto na 

Constituição, a qual determina o pagamento “na ordem cronológica de apresentação dos 

precatórios e à conta dos créditos respectivos”, créditos estes cuja provisão segue a regra de 

que “é obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba 

necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, 

constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até 

o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente” (art. 

100, caput e § 5º, da CF/1988). 
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Nesse sentido: DALLARI, Dalmo de Abreu. Acordo para recebimento de crédito perante a Fazenda Pública. 

Revista de Direito Administrativo, n. 239, p. 177-192. Rio de Janeiro, jan./mar. 2005, p. 179; CHIMENTI, 

Ricardo. Finanças públicas. In: CARDOZO, José Eduardo Martins et al. (coord.). Direito administrativo 

econômico, p. 801-828. São Paulo: Atlas, 2011, p. 820; SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho 

Arruda. Acordos na execução contra a Fazenda. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, n. 

23. Salvador, ago./out. 2010. Disponível em: [www.direitodoestado.com.br]. Acesso em 20.12.2016. 
21

 
 

Na prática, a situação é mais complexa, e passa desde a estimativa de prováveis condenações no “Anexo de 

Riscos Fiscais” a constar do orçamento público (art. 4º, § 3º, da Lei Complementar 101/2000 — Lei de 

Responsabilidade Fiscal), até a mais abstrata discussão consistente na divergência de interpretação entre os 

Poderes Executivo e Judiciário sobre quais são e como devem ser cumpridas as “obrigações constitucionais”. 

Para os fins deste trabalho, contudo, basta a referência ao modelo genericamente concebido. 
22

 
 

CC/2002, Art. 355. Se o devedor não fizer a indicação do art. 352, e a quitação for omissa quanto à 

imputação, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se as dívidas forem todas líquidas 

e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa. 
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Conforme pesquisa de EURÍPEDES GOMES FAIM FILHO, ao contrário do que se 

costuma afirmar, “pode-se concluir que em todos os países analisados [nomeadamente 61 

países, além de referências a grupos de países] o sistema é idêntico ao daqui na essência, não 

havendo razão para se pensar que o caso brasileiro seja único no mundo”. O autor noticia que, 

na Argentina, chegou-se a afirmar que “as sentenças que condenavam a Fazenda a pagar 

quantia em dinheiro eram consideradas apenas declaratórias, posto 
(sic)

 dependerem de serem 

aprovadas pelo Legislativo para fins de inclusão na lei orçamentária anual”, e que lá, como cá, 

houve moratórias desses pagamentos.
 
Em Portugal, além do depósito bancário, a legislação 

processual civil prevê o “precatório-cheque”, que tem sido alvo de críticas pela burocracia e 

demora (de aproximadamente dois meses) na quitação desses títulos. Nos EUA, os 

“mandados judiciais de pagamento” (writ of execution) chegaram a ser analisados um a um 

pelo Congresso antes de se efetivar, mas a carga de trabalho levou à racionalização do sistema 

com a criação do “Fundo Judicial” (Judgment Fund), que é uma dotação permanente, que não 

se extingue no fim do ano fiscal, e que serve não só ao pagamento de condenações judiciais, 

mas também de acordos feitos pelo Departamento de Justiça, os quais são quitados entre duas 

e seis semanas após o requerimento, que, por sua vez, só pode ser feito por oficiais 

autorizados das agências federais e mediante suficiente dotação orçamentária ― o que causa 

“perpétua discussão e controvérsias, especialmente hoje em dia, em que as dificuldades 

econômicas e fiscais existentes ameaçam constantemente”.
23

 

No Brasil, verifica-se o uso de “precatórios” como ordens judiciais de pagamento 

ao menos desde o período colonial. Não se chamava a atenção para a especialidade desse 

método até que, já no período republicano, começou-se a observar atrasos e privilégios na sua 

quitação, razão que levou à constitucionalização ― como se o problema fora de status da 

norma ― da regra de que “os pagamentos devidos pela fazenda federal, em virtude de 

sentença judiciária, far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos 

respectivos, sendo vedada a designação de caso ou pessoas nas verbas legais” (art. 182 da 
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FAIM FILHO, Requisitório. Precatórios e requisições de pequeno valor: um tema de direito financeiro cit., 

2014, p. 49, 211, 242-243, 228-231, respectivamente. — No mesmo sentido, e afirmando que no âmbito do 

MERCOSUL “não existe (...) nada que sirva de contribuição para o aperfeiçoamento da disciplina do nosso 

procedimento de execução contra a Fazenda Pública”: DANTAS, Execução contra a Fazenda Pública: 

regime de precatório cit., 2010, p. 201. — Sobre o “Fundo Judicial” norte-americano, cf. CHU, Vivian S.; 

YEH, Brian T. The Judgment Fund: History, Administration, and Common Usage. Congressional Research 

Service Report for Congress. Disponível em: [https://fas.org/sgp/crs/misc/R42835.pdf]. Acesso em 

20.12.2016.  
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CF/1934). Neste ponto, os debates dos constituintes tiveram, entre outros, especial 

preocupação com a quitação das indenizações devidas em razão de desapropriações
24

 ― o que 

faz soar o sino da lembrança do Caso “Lage” (STF, 1973), que tratava justamente de caso de 

desapropriação. 

Abra-se um parênteses. 

No Caso “Lage” (STF, 1973) — que é de todo específico, já que tinha lei própria o 

regendo, em matéria orçamentário-financeira, inclusive (cf. tópico 2.3.3) —, os pagamentos 

foram feitos por meio de “apólices” — o que hoje só cabe nos casos de “desapropriação-

sanção” (art. 182, § 4º, III, e art. 184 da CF/1988), mas não nos demais casos, que devem tem 

“prévia e justa indenização” (art. 5º, XXIV, da CF/1988) — emitidas com crédito especial 

com expressa autorização para que fosse “aumentado de acordo com a decisão do Juízo 

Arbitral” (art. 7º do Decreto-Lei 9.521/1946).  

Pende de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal o Tema de Repercussão Geral 

865, que discute a “compatibilidade da garantia da justa e prévia indenização em dinheiro 

(CF/88, art. 5º, XXIV) com o regime de precatórios (CF/88, art. 100)”. O Ministério Público 

Federal já deu seu parecer no sentido de que “a indenização em dinheiro devida em razão da 

diferença entre o valor da condenação judicial e o da oferta inicial em procedimento para 

desapropriação deverá ser paga em obediência ao regime de precatórios, ressalvados os casos 

expressamente previstos na Constituição Federal”, citando doutrina e jurisprudência 

majoritária dos tribunais brasileiros, do próprio Supremo Tribunal Federal inclusive.
25

 Nesse 

sentido, tende a se consolidar o entendimento de que, “verificada a insuficiência do depósito 

prévio na desapropriação por utilidade pública, a diferença do valor depositado para imissão 

na posse deve ser feito por meio de precatório, na forma do artigo 100 da CB/88”.
26

 

Ou seja, seguindo este entendimento (que tende a ser confirmado), a parte 

amigável (previsível e de fato prevista no orçamento) deve ser paga imediatamente, e a parte 
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As notícias históricas também são de: FAIM FILHO, Requisitório. Precatórios e requisições de pequeno 

valor: um tema de direito financeiro cit., 2014, p. 14-18.  
25

 
 

STF, Repercussão Geral 865. Parecer do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de 30.5.2016. 

Disponível em: [www.stf.jus.br]. Acesso em 20.12.2016. 
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STF, 2ª Turma, RE 598.678-Agravo Regimental, Rel. Min. Eros Grau, j. 1º.12.2009, DJE 17.12.2009. 
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controversa, resolvida jurisdicionalmente, deve ser paga mediante inscrição na fila de 

precatórios (quando, aí sim, é incluída no orçamento). 

Feche-se o parênteses. 

Enfim, verifica-se que, no Brasil e em outros países, os pagamentos de 

condenações pecuniárias contra a Fazenda Pública têm regras especiais, e estão fundadas (i) 

na proteção à soberania financeira do Estado;
27

 (ii) na isonomia, isto é, no acesso impessoal 

e igualitário ao crédito público; (iii) na legalidade orçamentária,
28

 aqui entendida, em 

sentido estrito, como a necessidade de enquadramento da despesa em rubrica previamente 

autorizada pelo parlamento, mas, em sentido amplo, também como a necessidade de se 

observar a moralidade, a eficiência e todas as demais regras que compõem a “juridicidade” ou 

“legalidade em sentido amplo”.
29

 

Portanto, não se trata de mera regra de procedimento ou de uma “prerrogativa 

processual”, mas de uma “prerrogativa orçamentária”, de conteúdo inafastável, porque é não 

só uma regra formalmente constitucional (art. 100 da CF/1988), mas também materialmente 

constitucional (soberania, isonomia e legalidade orçamentária). Afirma-se, por isso, tratar-se 

de regra de direito financeiro constitucional de caráter cogente.
30

 

 

                                                 
27

 
 

Para VICENTE GRECO FILHO, o fundamento desse regime especial, para além da impenhorabilidade dos bens 

públicos, é a situação de potencial confronto entre os Poderes da República, decorrente do sistema de 

unicidade de jurisdição adotado no Brasil: GRECO FILHO, Vicente. Da execução contra a Fazenda Pública. 

São Paulo: Saraiva, 1986, p. 45. — No mesmo sentido, tratando do precatório como decorrência de uma 

limitação política: DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 300. — 

Nos EUA, essa prerrogativa é tradicionalmente reconhecida sob a “imunidade soberana” do Estado 

(sovereign immunity), cf. CHU; YEH. The Judgment Fund: History, Administration, and Common Usage 

cit.; cf., ainda: DANTAS, Execução contra a Fazenda Pública: regime de precatório cit., 2010, p. 158. 
28

 
 

Extraindo um “princípio da legalidade orçamentária” do art. 167 da CF/1988: RODRIGUES, Marco Antonio 

dos Santos. A Fazenda Pública no processo civil, 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 114. 
29

 
 

Afirmando que as razões de ser dos precatórios são (i) impenhorabilidade dos bens públicos; (ii) 

imprescindibilidade de autorização legislativa; (iii) princípio da isonomia; (iv) necessidade de planejamento 

orçamentário: FAIM FILHO, Requisitório. Precatórios e requisições de pequeno valor: um tema de direito 

financeiro cit., 2014, p. 4-6. — Afirmando que seu objetivo é assegurar a segurança e a transparência no 

pagamento: FERNANDES, Aníbal. A atualidade do precatório. In: MARTINEZ, Wladimir Novaes. Temas 

atuais de previdência social, p. 29-35. São Paulo: LTr, 1998, p. 29. 
30

 
 

Afirmando que, “pelo prisma processual, os requisitórios consistem em uma etapa da execução por quantia 

certa contra a Fazenda Pública, já, pela ótica do Direito Financeiro, trata-se de representação de dívida 

pública a ser paga mediante dotação orçamentária e execução da lei de orçamento anual. (p. 5) (...) Pelo 

ângulo do credor, eles são uma representação de um crédito consubstanciado no título executivo judicial”: 

FAIM FILHO, Requisitório. Precatórios e requisições de pequeno valor: um tema de direito financeiro cit., 

2014, p. 6. 
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6.4.2 O precatório é aplicável à execução de sentença arbitral 

Ao defender o cabimento de exceção de pré-executividade em execução de 

sentença arbitral, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO afirma que não há razão para distingui-lo da 

execução de sentença judicial, “porque as situações são da mais profunda similitude. 

Cumprimento de sentença lá, cumprimento de sentença cá. Título judicial lá, título judicial cá 

— ambos produzidos mediante o exercício de jurisdição”.
31

 O mesmo raciocínio deve ser 

aplicado ao se analisar a questão dos precatórios como meio de satisfação das condenações 

arbitrais contra a Administração Pública. 

Para uns, a origem negocial da arbitragem permitiria enquadrá-la na hipótese de 

obrigações consensualmente contraídas pela Administração Pública e, portanto, dispensaria 

precatório. Nesse sentido, GUSTAVO DA ROCHA SCHMIDT argumenta que “a sentença arbitral é 

título judicial, mas não é sentença judiciária, tal e qual apregoada pelo art. 100 da Carta 

Maior. É, na verdade, o ato final de um procedimento instituído por via contratual, para a 

resolução de conflitos”.
32

 

É inadmissível, porém, equiparar sentença arbitral e obrigação negocial.  

O primeiro motivo é a isonomia: nada justificaria quitar o credor de sentença 

arbitral antes do credor de sentença judicial. Ambos optaram por método jurisdicional, 

heterocompositivo e adjudicativo. As diferenças na investidura do julgador (constitucional ou 

contratual), no procedimento adotado (codificado ou não) ou no consenso sobre a escolha do 

método (cláusula de eleição de foro ou cláusula arbitral), não são suficientes para isonomia da 

situação jurídica em que se encontram o credor da sentença arbitral e o credor da sentença 

judicial. 

O segundo motivo é que esta interpretação só seria possível se admitida a natureza 

exclusivamente contratual da arbitragem, que não condiz com a posição jurídica que a 

arbitragem ocupa no ordenamento brasileiro (cf. tópico 1.1.1). Repita-se: a arbitragem tem 
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  DINAMARCO, Cândido Rangel. A arbitragem na teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 

273. 
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Nesse sentido: SCHMIDT, Gustavo da Rocha. A arbitragem nos conflitos envolvendo a Administração 

Pública: uma proposta de regulamentação. Dissertação (Mestrado em Direito) orientada por Joaquim de 

Arruda Falcão Neto. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2016, p. 81. 
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origem contratual, mas conteúdo jurisdicional.
33

 O resultado da arbitragem, isto é, a 

sentença arbitral, é, antes de tudo, um produto jurisdicional. 

O terceiro motivo se extrai da lei, segundo a qual “a sentença arbitral produz os 

mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário” (art. 31 da Lei 

9.307/1996; art.  515, VII, do CPC/2015). A lei não deixou espaço para se interpretar que essa 

norma é dispositiva, passível de modificação por convenção, até porque retirar essa eficácia 

da sentença arbitral desnaturaria a arbitragem tal como concebida pela Lei 9.307/1996. A lei 

quis que a sentença arbitral não tivesse tratamento inferior à sentença judicial, mas também é 

verdade que tampouco quis lhe dar tratamento privilegiado.  

A quarta razão é a legalidade orçamentária: as obrigações negociais só são 

contraídas na medida em que já existe dotação orçamentária para fazer-lhes frente. A 

obrigação contida na sentença arbitral não decorre de um prévio consentimento da 

Administração, a respeito do qual se tenha feito reserva orçamentária.
 34

 

Finalmente, a quinta razão é a soberania financeira do Estado, que estaria 

ameaçada caso admitido um instrumento que pudesse subtrair quantias do erário à revelia da 

programação orçamentária — o que não é autorizado nem para os juízes que fazem parte do 

próprio Estado. 

Obviamente, do ponto de vista econômico, a parte credora quererá usar dos meios 

executivos mais céleres possíveis e argumentará que descabe o regime de precatórios à 

sentença arbitral que lhe favorece — não porque escolheu a arbitragem para obter um produto 

de natureza diferente da sentença judicial, mas porque quer fugir do meio sabidamente mais 

moroso que é o precatório.
35

 No entanto, em uma análise científica, a resposta não se procura 

nas razões do vencedor ou do perdedor, mas nas razões do Direito.  
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Cf. FOUCHARD-GAILLARD-GOLDMAN, Traité de l’arbitrage commercial international cit., 1996, p. 14. 
34

 
 

Nesse sentido, EUGENIA CRISTINA CLETO MAROLLA afirma que, se é verdade que a sentença arbitral não é 

uma sentença judiciária, também é verdade que, ao se analisar o cabimento de precatório como forma de 

cumprimento de sentença arbitral,  o que importa é que “são os efeitos da sentença arbitral que, nos termos da 

lei, equiparam-se aos da sentença judiciária”: MAROLLA, Eugenia Cristina Cleto. A arbitragem e os 

contratos da Administração Pública. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 162.  
35

 
 

Com efeito, “se eu sou advogado do autor que tem razão, eu quero uma sentença boa e rápida. Se eu sou 

advogado do réu que não tem razão, eu quero uma justiça muito lenta (...) Não adianta nós fantasiarmos”: 

CARMONA, Carlos Alberto. Mediação, conciliação e arbitragem no Novo CPC. In: MENDES, Aluíso 
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Nesta, como em qualquer relação (de origem) negocial, a interpretação deve se dar 

a partir do que as “circunstâncias negociais” objetivamente revelam.
36

 É aí que está o “ponto 

de relevância hermenêutica”:
37

 a vontade das partes, ao optar pela arbitragem, é a de obter um 

produto jurisdicional, semelhante à sentença judicial transitada em julgado para todos os 

efeitos. 

Além disso, valendo-se de interpretação histórica, deve-se lembrar de que, quando 

previu o sistema dos precatórios — pela primeira vez, no art. 182 da CF/1934, o qual, desde 

então, tem sido reproduzido nas demais Constituições —, o constituinte não cogitou que outra 

poderia ser a fonte de uma condenação que não o próprio Poder Judiciário. Por isso, a redação 

do dispositivo em tudo faz referência ao processo judicial (negritou-se): 

CF/1988, Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, 

Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-

ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à 

conta dos créditos respectivos. (...)  

§6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados 

diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que 

proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, 

a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de 

seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor 

necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. 

Mesmo considerando que a última redação desse dispositivo foi dada em 2009 

(pela Emenda Constitucional 62), não é crível que os constituintes derivados estivessem 

pensando na hipótese de execução de sentença arbitral contra a Administração Pública. A 

Constituição, vista como um documento vivo, deve acompanhar a evolução social para 

abarcar as situações que, embora referidas de acordo com a tecnologia de sua época, 

 

                                                 
Gonçalves de Castro. O Novo Código de Processo Civil: programa de estudos avançados em homenagem ao 

Ministro Arnaldo Esteves Lima, p. 161-171. Rio de Janeiro: EMARF, 2016, p. 162. 
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Destacando a importância das “circunstâncias negociais”, entendidas estas como aquelas “que fazem com 

que ele [o negócio jurídico] seja visto como socialmente dirigido à produção de efeitos jurídicos”: 

AZEVEDO, Antônio Junqueira. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia, 4. ed. São Paulo: Saraiva, 

2007, p. 124. 
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Utilizando a expressão “ponto de relevância hermenêutica” (“punto di rilevanza ermeneutica”) para se referir 

à necessidade de, ao se interpretar um negócio jurídico, considerar os seus aspectos (socialmente) objetivos e 

não os (psicologicamente) subjetivos: BETTI, Emilio. Teoria generale del negozio giuridico. Napoli: 

Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, p. 326-332.  
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continuam iguais na essência (interpretação constitucional evolutiva).
38

 A considerar os 

motivos que levaram à constitucionalização dessa norma (soberania, impessoalidade e 

legalidade orçamentária), não há como pretender dar à sentença arbitral tratamento 

diferente.
39

 

Não se pode dar interpretação literal à expressão “sentença judiciária”. 

Evidentemente, aqui, “o texto constitucional emprega o vocábulo sentença no sentido 

genérico de decisão judicial”, sob pena de se excluir deste conceito os acórdãos.
40

 Pelo 

mesmo motivo, se a sentença arbitral tem efeitos jurídicos de “sentença judiciária” definitiva, 

tampouco se deve excluí-la deste conceito. 

Já há notícia de cumprimento de sentença arbitral por precatório,
41

 seguindo, 

portanto, este entendimento. 

Desta forma, conclui-se que a sentença arbitral condenatória de obrigação de pagar 

deverá ser cumprida por meio de precatório, sob pena de violação à regra da impessoalidade 

— por dar tratamento privilegiado aos credores de sentença arbitral em relação aos credores 

de sentença judicial, que estão em situação de igualdade — e à legalidade orçamentária — por 

afrontar a prévia programação legislativa das finanças públicas.
42
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Cf. BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e 

a construção do novo modelo, 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 328. 
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Apontando a importância do contexto da norma, e afirmando que “prefere-se o significado que torna geral o 

princípio em a (sic) norma concretizado, ao invés do que importaria numa distinção, ou exceção”, cf. 

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito, 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 

110. 
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DANTAS, Execução contra a Fazenda Pública: regime de precatório cit., 2010, p. 105. 
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TJ/SP, 13ª Vara da Fazenda de São Paulo — Capital, juíza: Dra. Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi, 

autos n. 1047237-63.2014.8.26.0053, Consórcio Calha F2 vs. Departamento de Águas e Energia Elétrica 

(DAEE), autarquia do Estado de São Paulo. 
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No mesmo sentido, defendendo a aplicação do regime de precatórios às sentenças arbitrais: SICA, Heitor 

Vitor Mendonça. Arbitragem e Fazenda Pública. In: CAHALI, Francisco José; RODOVALHO, Thiago; 

FREIRE, Alexandre. Arbitragem: estudos sobre a Lei n. 13.129 de 26-5-2015, p. 133-144. São Paulo: 

Saraiva, 2016, p. 286; CUNHA, A Fazenda Pública em juízo cit., 2016, p. 649; MAROLLA, A arbitragem e 

os contratos da Administração Pública cit., 2016, p. 162; ALVES, Marcus Vinicius Armani. A Fazenda 

Pública na arbitragem. Dissertação (Mestrado) orientada por Marcelo José Magalhães Bonício. São Paulo: 

Faculdade de Direito da USP, 2016, p. 228; TONIN, Maurício Morais. Solução de controvérsias e Poder 

Público: negociação e arbitragem. Tese (Doutorado) orientada por Antônio Carlos Marcato. São Paulo: 

Faculdade de Direito da USP, 2016, p. 216.216; OLIVEIRA, Gustavo Justino de; SCHWARSTMANN, 

Guilherme Baptista. Arbitragem público-privada no Brasil: a especialidade do litígio administrativo e as 

especificidades do procedimento arbitral. Revista de Arbitragem e Mediação, v. 44, p. 150-171. São Paulo: 

RT, jan./mar. 2015, p. 169. 
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6.4.3 Exceções ao regime de precatórios: RPV, acordos, natureza alimentar dos 

honorários, garantias e fundo garantidor 

A própria Constituição prevê exceções à regra dos precatórios. 

É o caso das obrigações de pequeno valor — “pequeno”, conforme for definido 

pelo próprio ente da federação, à vista de suas condições orçamentárias (art. 100, §§ 3º e 4º, 

da CF/19888; art. 87 do ADCT) — pagas mediante os chamados “Requisitórios de Pequeno 

Valor” (RPV).
43

 Nesse caso, tampouco se prescinde da observância da impessoalidade e da 

legalidade orçamentária. Aqui, o que ocorre é que, na contabilidade estatal, estima-se que a 

Administração poderá arcar, dentro daquele exercício financeiro, com todas aquelas suas 

dívidas de “pequeno valor”, de sorte que já faz a devida dotação orçamentária para cumprir 

aqueles que igualmente estejam nessa situação.  

Caso uma sentença arbitral imponha condenação que se enquadre neste “pequeno 

valor”, poderá, pelos mesmos motivos que os acima apontados, também se beneficiar dessa 

exceção constitucional, assim como os demais credores de sentenças jurisdicionais. 

Outra exceção é a dívida de natureza alimentar e (a exceção da exceção) as de 

natureza alimentar cujos titulares sejam sexagenários ou tenham doenças graves (art. 100, §§ 

2º e 3º, da CF/1988). Igualmente, deve-se estender esse benefício à sentença arbitral caso trate 

de alguma destas hipóteses, o que pode acontecer, por exemplo, em relação a eventual 

condenação em honorários advocatícios. Se houver título executivo em relação aos 

honorários dos árbitros, eles também poderão se valer deste benefício.
44

 

Como se percebe, tanto em um caso como em outro, jamais deixam de ser 

observadas as regras cogentes que esse regime encerra (impessoalidade e legalidade 

orçamentária). 
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Afirmando que “requisitório” é gênero, de que são espécies os “precatórios” e os “requisitórios de pequeno 

valor”: FAIM FILHO, Requisitório. Precatórios e requisições de pequeno valor: um tema de direito 

financeiro cit., 2014, p. 4. 
44

 
 

Os honorários dos árbitros e as despesas com a Câmara Arbitral não constarão da sentença arbitral, até 

porque os árbitros seriam suspeitos para tratar do assunto. Tratando-se de obrigação de natureza 

exclusivamente contratual, caberá ajuizar ação de cobrança ou, se o instrumento contratual preencher os 

requisitos legais, caberá ajuizar a demanda de execução de título executivo extrajudicial. 
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Dentro desses parâmetros, é possível, ainda, cogitar de mais uma exceção à regra 

dos precatórios: os acordos para execução da sentença arbitral.  

Neste ponto, CARLOS ARI SUNDFELD e JACINTHO ARRUDA CÂMARA notam que não 

existe norma proibitiva de acordos em fase de execução. No entanto, isso só se justificaria na 

medida em que surgisse um discrímen que, de um lado, justificasse a adesão da 

Administração ao acordo e, de outro, justificasse que a outra parte não mais estava em 

situação de igualdade aos demais credores da fila de precatórios. Segundo os autores, esse 

requisito é atendido na medida em que o cumprimento do acordo se mostre mais vantajoso 

que o pagamento pela via dos precatórios (“requisito da vantajosidade”). Porém, além desse 

requisito, sustentam que deve haver também lei autorizadora desse tipo de transação, não 

porque falte capacidade de transacionar à Administração (cf. tópico 2.2.2), mas porque “a EC 

62, ao instituir a necessidade de tratamento legislativo para disciplinar acordos de quitação 

antecipada de precatórios sujeitos ao regime transitório especial (art. 97, § 8º, III do ADCT), 

formulou exigência (reserva legal) que tem de ser estendida, por identidade de razões, 

também para a negociação de créditos que estejam em fase final de execução judicial”.
45

 

A mesma lógica é transponível ao âmbito da arbitragem. Assim, mesmo depois de 

proferida a sentença arbitral, alcançado acordo que se prove mais vantajoso para a 

Administração, é possível pactuá-lo e excluí-lo da regra dos precatórios, desde que haja lei 

autorizativa para a hipótese — e essa lei não precisa se referir expressamente à sentença 

arbitral, bastando que se refira a decisão de natureza jurisdicional —, além, claro, da devida 

dotação orçamentária (pressuposto para pactuação do acordo). 

 

                                                 
45

 
 

SUNDFELD; CÂMARA, Acordos na execução contra a Fazenda cit., 2010, p. 13. ― Em sentido contrário: 

“RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIO. CONCILIAÇÃO. QUEBRA DA ORDEM. SEQUESTRO. AFRONTA 

À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. (...). 2. Quebra da cronologia de 

pagamentos comprovada pela quitação de dívida mais recente por meio de acordo judicial. A conciliação, 

ainda que resulte em vantagem financeira para a Fazenda Pública, não possibilita a inobservância, pelo 

Estado, da regra constitucional de precedência, com prejuízo ao direito preferencial dos precatórios 

anteriores. 3. A mutação da ordem caracteriza violação frontal à parte final do § 2º do artigo 100 da 

Constituição Federal, legitimando a realização do sequestro solicitado pelos exequentes prejudicados. 4. 

Reclamação julgada improcedente”. STF, Pleno, Reclamação 1.893-RN, Rel. Min. Maurício Corrêa (j. 

29.11.2001, DJ 8.3.2002, p. 54); Reclamação 1.979-RN (j. 16.5.2002, DJ 2.8.2002, p. 16). 
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6.4.3.1 Execução de acordos firmados antes da sentença arbitral 

Com ainda mais razão, antes da sentença arbitral, é plenamente possível celebrar 

acordo com a Administração em sede arbitral.
46

 Essa hipótese não só é possível como é 

incentivada pela lei, tanto no processo arbitral,
47

 como no processo judicial.
48

 

Neste caso, porém, não é preciso autorização legislativa específica, já que não 

concorre com a situação de “reserva legal” (cf. tópico 1.1.3).  

Tampouco é possível exigir “vantajosidade” nos mesmos termos que os acima 

apontados, pois ainda não existe a sentença arbitral que serviria de paradigma para o acordo. 

O caso entra, portanto, no âmbito das negociações administrativas em geral, que sempre 

puderam ocorrer e efetivamente ocorriam, bastando a prévia dotação orçamentária e, claro, a 

observância de todas as demais pertinentes à atuação administrativa (moralidade, eficiência, 

publicidade etc.).  

Por isso é que, com ainda mais razão, não será o caso de seguir o regime dos 

precatórios, já que se tratará de obrigação negocial, e não de obrigação jurisdicionalmente 

imposta. 

Ressalta-se, porém, que, caso homologado o acordo por sentença arbitral, este 

se travestirá de título executivo judicial (art. 28 da Lei 9.307/1996; art. 515, II, do CPC/2015) 

e, dessa forma, deverá, sim, seguir o regime de precatórios (cf. tópico 6.2.3.2). 
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Nesse sentido, falando em um “princípio de não obrigatoriedade de ajuizamento de ação judicial em direito 

público”, e daí extraindo a possibilidade de acordos, mesmo depois de ajuizada a ação: TALAMINI, A 

(in)disponibilidade do interesse público cit., 2005, p. 66. 
47

 
 

Lei 9.307/1996, Art. 21. (...) § 4º Competirá ao árbitro ou ao tribunal arbitral, no início do procedimento, 

tentar a conciliação das partes, aplicando-se, no que couber, o art. 28 desta Lei. 
48

 
 

CPC/2015, Art. 139. O juiz dirigirá o processo (...) incumbindo-lhe: V — promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. 
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6.4.3.2 Execução de garantias e uso de fundos especiais: é possível usar o fundo garantidor 

de PPPs? 

Finalmente, deve-se citar hipótese levantada por FLÁVIO DE ARAÚJO WILLEMAN no 

sentido de que, excepcionalmente, seria possível a não submissão ao regime de precatórios 

por meio de utilização de fundos especiais para cumprimento da obrigação de pagar contida 

na sentença arbitral.
49

 

Com relação ao fundo garantidor de PPPs da União (art. 8º, I da Lei 11.079/2004), 

esta solução só seria possível mediante alteração legislativa, pois, a legislação atual delimita o 

seu uso para “título exigível aceito” e para “débitos constantes de faturas emitidas (...) desde 

que não tenha havido rejeição expressa por ato motivado” (art. 18, §5º, I e II da 

Lei 11.079/2004), o que não se coaduna com a sentença arbitral, que representa uma 

obrigação decorrente de uma pretensão resistida.
50

 

Por outro lado, esta opção até pode ser vislumbrada no caso do Estado de São 

Paulo que, ao invés de instituir fundo garantidor, instituiu uma pessoa jurídica de direito 

privado, sob a forma de sociedade por ações, chamada Companhia Paulista de Parcerias 

(“CPP”), a qual tem entre seus objetivos sociais, entre outros, o de “assumir, total ou 

parcialmente, direitos e obrigações decorrentes dos contratos [vinculados a parcerias público-

privadas]” (art. 15, II da Lei 11.688/2004 do Estado de São Paulo).  

A juridicidade desta opção seria encontrada no fato de que a dotação orçamentária 

seria prévia à sentença, e não posterior, como acontece com os precatórios, assumindo 

natureza de execução de garantia. 

No caso das obrigações de fazer ou de dar coisa, não há dúvida de que esta opção é 

válida para o custeio de seu cumprimento, na medida em que a Constituição não previu 

regime especial de pagamento para esta hipótese. 
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WILLEMAN, Flávio de Araújo. Acordos administrativos, decisões arbitrais e pagamentos de condenações 

pecuniárias por precatórios judiciais. Revista de Direito da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, 

n. 64, p. 116-137. Rio de Janeiro: Governo do Estado, 2009, p. 116 
50

 
 

ALVES, A Fazenda Pública na arbitragem cit., 2016, p. 228. 
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No caso das obrigações de pagar, porém, a questão é controversa. De um lado, há 

quem afirme que a própria prestação de garantias contratuais já seria, em si, uma quebra de 

isonomia, de modo que seu uso na arbitragem ou em qualquer outro caso seria inválido.
51

 

Outros, porém, afirmam que “não se trata (...) de qualquer privilégio sem causa, mas de 

mecanismo normal a esse tipo de contrato [de valores superiores a R$ 20 milhões], que não 

seria viável sem ele”.
52

 

De fato, não se pode negar que há aí discrímen entre credores e que a justificativa 

para atender uns antes de outros é mercadológica. Ante a falta de critérios conhecidos para se 

fazer este discrímen, contudo, é razoável afirmar que essa ponderação deve ser feita pelo 

legislador, de modo que não se pode admitir a substituição de precatório pelo pagamento por 

fundo que não tenha essa expressa finalidade legal, como é o caso do fundo garantidor das 

PPP.
53

 

Em todo caso, certo é que eventual déficit da garantia (dada ou não mediante 

fundo) para cumprir a sentença condenatória de obrigação de pagar implicará a necessidade 

de expedição de precatório para quitação da diferença. Por isso, esta opção seria mais 

adequada no caso de arbitragem de níveis mínimos e máximos (high-low arbitration), na qual 

é possível prever qual será o teto do valor eventualmente devido, ao contrário do que ocorre 

em arbitragens sem limitação para condenação. 

É certo, ainda, que essas considerações sobre o uso de garantias para cumprir 

condenação de pagar devem ser aplicadas para a sentença judicial nos mesmos termos que 

para a sentença arbitral, pois não há diferença ontológica na origem (jurisdicional) desses 

títulos executivos a justificar tratamento diferenciado. 
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Nesse sentido: BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo, 27. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2010, p. 767, em que extrai do art. 100 da CF/1988 não só uma regra de isonomia, mas também 

uma regra de indisponibilidade dos bens públicos. 
52

 
 

SUNDFELD, Carlos Ari. Guia jurídico das parcerias público-privadas. In: _____ (coord.). Parceiras 

público-privadas, p. 15-44. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 43. 
53

 
 

Em sentido próximo: MAROLLA, A arbitragem e os contratos da Administração Pública cit., 2016, p. 169, 

em que, porém, afirma que a autorização da Lei 11.079/2004 para que os recursos do fundo garantidor de 

PPP cubram obrigações contratuais não abarca a obrigação decorrente de condenação por sentença arbitral, a 

qual precisaria de específica autorização para tanto. 
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6.4.4 O precatório implica “processo judicial necessário” para satisfação da sentença 

arbitral 

Tendo em vista que a execução não é uma fase natural que se segue à arbitragem, 

deve-se questionar se é obrigatório o ajuizamento de processo executivo pelo credor de 

sentença arbitral condenatória de obrigação de pagar contra a Administração Pública.  

Ou seja: questiona-se se há aí “processo necessário” (cf. tópico 1.2.1). 

Como visto, ao redigir as regras pertinentes ao regime de precatórios, o constituinte 

não pensou em outra fonte de condenações contra o Estado senão o próprio Poder Judiciário. 

No único modelo cogitado pelo constituinte, a expedição de precatório só poderia advir como 

ato contínuo de um processo judicial (sincrético ou não) já ajuizado. Por isso, vale-se de 

expressões que remetem ao processo judicial, como “sentença judiciária” e “Tribunal que 

proferir a decisão exequenda” (art. 100, caput e § 6º, da CF/1988). 

Por sua vez, o legislador infraconstitucional regulamentou o procedimento de 

expedição de precatórios também pensando apenas no processo judicial — não por acaso a 

expressão “precatório” remete a “carta precatória”, pois significa ato de pagamento que o juiz 

depreca ao presidente do seu Tribunal.
54

 Ao fazê-lo, porém, regulamentou-o como se a única 

forma possível de cumprimento da obrigação de pagar fosse a execução forçada, não 

cogitando que a Fazenda pudesse, espontaneamente, pagar o quanto devido. Nestes termos, o 

direito positivo prevê que a expedição de precatório é ato que ocorrerá só depois de requerido 

pelo exequente e só depois de oportunizada a impugnação à Fazenda (art. 535, § 3º, II, e 

art. 910, § 1º, do CPC/2015, equivalentes ao art. 730 do CPC/1973, que é mencionado nos 

julgados a seguir citados). 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “a 

pretensão executória contra a Fazenda Pública deve observar a disciplina contida nos arts. 730 

e 731 do Código de Processo Civil [atual art. 535 do CPC/2015], que, de forma inafastável, 

exige, para a satisfação do crédito pecuniário reconhecido no título executivo judicial, a 
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Nesse sentido: FAIM FILHO, Requisitório. Precatórios e requisições de pequeno valor: um tema de direito 

financeiro cit., 2014, p. 4. — Advertindo, porém, que a especificidade do uso dos termos “precatório” e 

“precatória” não permite confundi-los: DINAMARCO, Vocabulário do processo civil cit., 2014, p. 206-207. 
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instauração do processo executivo pelo credor, em razão do regime estabelecido no art. 100 e 

parágrafos da Constituição Federal”. O fundamento é de que “a execução não pode se iniciar 

sem provocação da parte, por isso que, no direito processual pátrio, vige o princípio 

dispositivo (...). Assim, é invalida a expedição de oficio requisitório sem prévio requerimento 

de citação da fazenda pública para opor embargos”. Por isso, não se vê sucumbência na 

execução não resistida pela Fazenda, de modo que, nesta hipótese, não são devidos nem 

honorários sucumbenciais (art. 1º-D da Lei 9.494/1997; art. 85, § 7º, do CPC/2015) nem 

multa moratória (art. 534, § 2º, do CPC/2015), pois, segundo entendimento atualizado daquele 

tribunal, é imprescindível o processo judicial “para as execuções que obedeçam ao sistema de 

precatórios, uma vez que não é possível, nessa hipótese, o cumprimento voluntário da 

sentença transitada em julgado”.
55

 

Na doutrina, chega a ser controversa a natureza executiva desse procedimento. Para 

alguns, trata-se de “falsa execução” ou “execução imprópria”, como falam, respectivamente, 

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO
56

 e HUMBERTO THEODORO JR., segundo quem “a rigor não há 

execução contra a Fazenda Pública, porque o processo nunca se inicia por atos de agressão 

patrimonial. A citação nem sequer é para pagar, mas para embargar (equivale: contestar)”.
57

 

Outros vem aí verdadeiro processo executivo.
58

 Todos, porém, não cogitam outra forma de se 

chegar ao precatório senão pela via do pronunciamento judicial. 

O que ocorre é que o legislador não previu outro instrumento para se chegar à 

expedição do precatório além da requisição judicial. Como não é dado ao juiz agir de ofício, 

será necessário o impulso da parte interessada.  

Não era necessário tê-lo feito assim. 
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Respectivamente: STJ, 5ª Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 1.242.628, Rel. Min. Laurita 

Vaz, j. 16.3.2010, DJE 5.4.2010; STJ, REsp 379.982, Decisão monocrática do Rel. Min. Garcia Vieira 

confirmada pela 2ª Turma, j. 25.2.2002, DJE 8.3.2002 (destacou-se); STJ, Agravo no REsp 965.518, Decisão 

monocrática da Des. convocada Diva Malerbi, j. 29.8.2016, DJE 12.9.2016 (destacou-se). — No mesmo 

sentido: STJ, Decisão monocrática nos Embargos à Execução em Medida Cautelar 1.903, Rel. Min. Teori 

Zavascki, j. 6.8.2006, DJE 10.10.2006; STJ, Decisão monocrática no REsp 1.486.897, Rel. Min. Humberto 

Martins, j. 30.9.2015, DJE 7.10.2015. 
56

 
 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. IV. São Paulo: Malheiros, 2009, 

p. 707. 
57

 
 

THEODORO JR., Humberto. Processo de execução e cumprimento de sentença. São Paulo: Leud, 2014, 

p. 414 e 419. 
58

 
 

DANTAS, Execução contra a Fazenda Pública cit., 2010, p. 88, em que se sustenta em outros autores como 

Araken de Assis, Marcelo Guerra e Antônio Carlos Marcato. 
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No caso das obrigações de pequeno valor, por exemplo, o pagamento é feito em 

sede administrativa, e não judicial. Nesta hipótese, é admissível o pagamento espontâneo 

por parte da Administração, independentemente de provocação da parte interessada 

(“execução inversa”).
59

 Em alguns Estados, a legislação impõe requerimento administrativo 

por parte do próprio interessado,
60

 o que condiz com a regra geral do direito brasileiro de que 

as obrigações são quesíveis, não portáveis (art. 37 do CC/2002).
61

 

Mas não foi o que fez o legislador. 

Assim, intencionalmente ou não, fato é que, nas hipóteses em que for necessária a 

expedição de precatório, outra via não há que o ajuizamento da demanda prevista no art. 534 

do CPC/2015, cujo trâmite seguirá a prévia citação (art. 515, § 1º, do CPC/2015) da Fazenda 

Pública. Depois de certificada a contumácia administrativa ou de concluído o julgamento da 

impugnação fazendária, aí sim, poderá ser expedido o precatório (art. 535, § 3º, do 

CPC/2015). 

É a única via legal de fazê-lo, em relação à sentença arbitral inclusive. 

*** 
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STJ, 6ª Turma, REsp 356.002, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 16.9.2004, DJ 13.12.2004, p. 595. 
60

 
 

Por exemplo, o Estado de São Paulo (art. 3º do Decreto 47.237/2002). 
61

 
 

Esta regra decorre da presunção de que se escolheu o domicílio do devedor como lugar do pagamento da 

obrigação, donde se extrai também a presunção de que é o credor que deve ir receber o seu crédito junto ao 

devedor (dívida “quesível” ou “querable”), caso em que “não se aplica a regra dies interpellat pro homine 

porque a omissão do credor não deve determinar a mora do devedor”. Convencionalmente, porém, pode-se 

ajustar que o devedor deve ir ao credor para pagar (dívida “portável” ou “portable”): GOMES, Orlando. 

Obrigações, 18. ed. atualizado por Eduardo Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 107. 
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CAPÍTULO 7 

MEIOS DE CONTROLE PÚBLICO E MEIOS PÚBLICOS  

DE CONTROLE 

Tema imprescindível na matéria das relações entre Estados e indivíduos é a 

chamada “accountability”, conceito este que, recentemente, tem ganhado atenção na doutrina 

nacional e estrangeira. Não é diferente no tema da arbitragem com a Administração, cujas 

resistências são, por vezes, menos de teor jurídico-dogmático e mais de desconfiança 

ideológica.
1
 Na medida em que a “accountability” é uma forma de “institucionalização da 

desconfiança”,
2
 nota-se que é pertinente trazê-la ao debate. 

A arbitragem com a Administração Pública toca o  ponto de tensão social definido 

por GUILLERMO O’DONNELL, consiste na contradição entre, de um lado, a demanda por que 

alguém que proveja utilidades públicas e solucione os problemas públicos da forma mais 

eficiente, e, de outro, a crença amplamente difundida de que é perigoso dotar alguém de muito 

poder, especialmente para tomar decisões que afetem a coletividade. Nesse contexto, segundo 

o autor, a accountability aparece de forma vertical, no controle da sociedade civil sobre os 

agentes públicos, e de forma horizontal, no controle feito de forma institucionalizada a partir 

das ferramentas previstas em lei.
3
 Daí este capítulo ser intitulado “meios de controle público 

 

                                                 
1
  Afirmando que “o fato é que esse fluxo de ‘modernidade’ é incompatível com nossa realidade sociopolítica e 

cultural. E não acrescenta nada às nossas instituições jurídicas, senão incerteza, subjetividade e contingência: 

caminhamos para o nada jurídico! Ou pior, para a juridicização da ‘corrupção sistêmica’, em que o direito 

abre a guarda de seus controles para se submeter ao gozo mesquinho do poder econômico e político”: 

SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Transação e arbitragem no direito tributário: paranoia ou mistificação? 

Revista Fórum de Direito Tributário, ano 5, n. 29, p. 29-53. Belo Horizonte, set./out. 2007, p. 46. 
2
 
 

O’DONNEL, Guillermo. Horizontal accountability: the legal institutionalization of mistrust. In: 

MAINWARING, Scott; WELNA, Christopher. Democratic accountability in Latin America, p. 34-54. 

Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 34. Este autor defende, ainda, que a sociedade contemporânea foi, 

por enquanto, a que melhor respondeu a essa problemática, especialmente por meio da democracia, do 

republicanismo e do liberalismo, sendo este último uma “direta manifestação de desconfiança do poder 

político” (p. 39). 
3
 
 

O’DONNELL, Horizontal accountability: the legal institutionalization of mistrust cit., 2003, p. 36. — No 

Brasil, apontando “dois tipos de funções de controle de juridicidade”, as “funções de participação política de 

controle” (como a ação popular, a ação civil pública etc.) e as “funções essenciais à Justiça”: MOREIRA 

NETO, Diogo de Figueiredo. Ética e funções essenciais à Justiça no presidencialismo moderno: subsídios 

para a revisão constitucional. Revista de Informação Legislativa, ano 30, n. 120, p. 67-82. Brasília, out./dez. 

1993, p. 70. 
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e meios públicos de controle”, referindo-se, respectivamente, aos conceitos de accountability 

vertical e horizontal. 

Aqui, utiliza-se a expressão inglesa “accountability” porque ainda não se chegou a 

uma tradução que revele de forma precisa seu significado — embora não tenha faltado 

esforço, por parte de vários autores, em fazê-lo.
4
 ANA MARIA CAMPOS se dedicou a essa tarefa 

e, na década de 1990, manifestava perplexidade não só porque não conseguia fazê-la, mas 

principalmente porque a sociedade brasileira sequer se ressentia da falta de um conceito como 

este.
5
 Hoje, porém, com o aumento da preocupação na sociedade brasileira sobre a gestão 

pública, pode-se dizer que esse conceito já se faz sentir necessário. 

Para CARLOS ALBERTO DE SALLES, a melhor tradução é “responsividade”, correlato 

ao conceito de “direito responsivo”, mais aberto à ideia de influência social do que de 

“responsabilidade”, que denota apenas presença de sanção jurídica, a que não se reduz esse 

conceito.
6
 A tradução, contudo, continua sem um equivalente preciso, e ainda é compreendida 

pela aproximação dos conceitos de “responsabilidade (objetiva e subjetiva), controle, 

transparência, obrigação de prestação de contas, justificativas para as ações que foram ou 

deixaram de ser empreendidas, premiação e/ou castigo”.
7
  

 

                                                 
4
 
 

A insistência em tentar traduzir esta palavra que tem ganhado importância no mundo jurídico não é um 

capricho acadêmico; está inserida na realidade da língua inglesa como idioma da globalização, no qual não a 

compreender “é transferir para outrem o controle efetivo do discurso, e mais, é permitir que as bases 

terminológicas definidoras da natureza mesma da relação jurídica estejam fora do alcance próprio. (...) Para 

que possamos ser sujeitos plenamente ativos e efetivos na arena do mundo globalizado que se vai cada vez 

mais consolidando, é preciso que tenhamos, de maneira irrefutável, a capacidade de apropriar-nos do 

inestimável poder de que só desfrutam os que sabem se apossar da língua e dominá-la”: GHIRARDI, José 

Garcez. O inglês como idioma da globalização. In: SUNDFELD, Carlos Ari; VIEIRA, Oscar Vilhena. 

Direito global, p. 305-309. São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 309. 
5
 
 

CAMPOS, Ana Maria. Accountability: quando poderemos traduzi-la para o português? Revista de 

Administração Pública, v. 24, ano 2, p. 30-50. Rio de Janeiro, fev./abr. 1990, p. 48.  
6
 
 

SALLES, Carlos Alberto. Arbitragem em contratos administrativos. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 80. Na 

definição deste autor, chama-se a atenção para o fato de que esse conceito trata não apenas de responder no 

sentido de ser sujeito à imputação de um ato e da respectiva sanção (to be responsible), mas também de 

responder independentemente desta imputação (to be answerable). — Também usando este termo, ao afirmar 

que a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000) trata de “responsividade fiscal”: 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. A Advocacia de Estado revisitada: essencialidade ao Estado 

Democrático de Direito. Debates em Direito Público: Revista de Direito dos Advogados da União, v. 4, n. 4, 

p. 36-65. Brasília: out. 2005, p. 52. 
7
 
 

PINHO, José Antonio Gomes de; SACRAMENTO, Ana Rita Silva. Accountability: já podemos traduzi-la 

para o português? Revista de Administração Pública, v. 43, ano 6, p. 1.343-1.368. Rio de Janeiro, nov./dez. 

2009, p. 1.364. 
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Em verdade, o fato é que nem mesmo em sua língua original a expressão 

“accountability” tem um significado preciso, e seu âmbito de aplicação se estende do âmbito 

privado ao público. Em relação a este último, isto é, ao âmbito político-governamental, SCOTT 

MAINWARING, após analisar os vários sentidos dados à expressão, resume-os em quadro 

esquemático — aqui reproduzido de forma traduzida e simplificada: 

 

TABELA N. 2 — A EXTENSÃO DO SIGNIFICADO DE “ACCOUNTABILITY”
8
 

 Sentido restrito Sentido amplo 

Objeto [Conduta de] atores estatais [Conduta de] atores estatais e 

outros 

Limitação à supervisão 

formal (legalizada) 

[institucionalizada] 

Sim Não 

Limitação à possibilidade 

de aplicação de sanções 

Sim Não 

Limitação à relação 

“principal-agente”
9
 

Sim Não 

Sujeito [destinatário] O “principal” Qualquer um que 

supervisione ou sancione um 

agente público 

 

 

Vê-se que se trata de conceito que pode denotar significados com diferentes 

amplitudes, e tentar delimitá-los fugiria ao escopo deste trabalho. Para os fins aqui propostos, 

basta tomar, em breve conceito, que “accountability” é a “responsabilidade sujeita a prestação 

de contas”, e que, no âmbito da responsabilização política, demanda a “construção de 

 

                                                 
8
 
 

Adaptado de: MAINWARING, Scott. Introduction: Democratic accountability in Latin America. In: _____; 

WELNA, Christopher. Democratic accountability in Latin America, p. 3-33. Oxford: Oxford University 

Press, 2003, p. 17. 
9
 
 

A relação “principal-agente” é aquela em que alguém (principal) atribui a tarefa de realizar algo em seu favor 

para outrem (agente), e é mais forte se houver a possibilidade de o principal demitir ou sancionar o agente, cf. 

MAINWARING, Introduction: Democratic Accountability in Latin America cit., 2003, p. 14. 
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mecanismos institucionais por meio dos quais os governantes são constrangidos a responder, 

ininterruptamente, por seus atos ou omissões perante os governados”.
10

 

Essa preocupação é pertinente quando se fala em arbitragem com a Administração, 

na medida em que introduz um novo método de trabalho (cf. tópico iii.b, na Introdução) e 

novos agentes no trato da coisa pública. 

Para CARLOS ALBERTO DE SALLES, o problema da ameaça que a arbitragem põe aos 

“mecanismos de accountability aos quais deve democraticamente estar submetida toda ação 

do Poder Público” é respondido processualmente, isto é, com um desenho processual 

adequado que garanta a “responsividade” dos agentes envolvidos.
11

 De fato, a processualidade 

é ferramenta mestra na garantia de responsividade dos atos administrativos.
12

  

Depois da obra do referido autor, de 2011, essa resposta se provou não só acertada 

como tem sido expandida mundialmente. No Brasil, foram editadas a Lei de Acesso à 

Informação (Lei 12.527/2011), a Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013) e a positivação da 

regra da publicidade nas arbitragens com a Administração Pública (art. 2º, § 3º, da Lei 

9.307/1996, alterada pela Lei 13.129/2015). Paralelamente, no âmbito internacional, foram 

editadas as “Regras UNCITRAL sobre Transparência em Arbitragem Investidor-Estado 

baseadas em Tratados”, com vigência a partir de 2014.
13

 

Nessa linha, à luz dessas recentes novidades, comentam-se, a seguir, alguns dos 

mecanismos que se acredita poder fazer parte do conjunto de respostas processuais em prol da 

accountability na arbitragem com a Administração Pública, conforme idealizado por aquele 

autor. 

 

                                                 
10

 
 

Respectivamente: GOYOS JR., Durval Noronha. Dicionário jurídico inglês-português, português-inglês. São 

Paulo: Observador Legal, 2005, p. 25; ABRUCIO, Fernando Luiz; LOUREIRO, Maria Rita. Finanças 

públicas, democracia e accountability. In: BIDERMAN, Ciro; ARVATE, Paulo. Economia do setor público 

no Brasil, p. 75-102. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 75. ― Em sentido próximo, definindo 

“accountability” como a situação em que uma parte deve relatar suas atividades e se responsabilizar por elas, 

de modo a se manter “honesta e responsável”: GARNER, Bryan et al. Black’s Law Dictionary. Disponível 

em: [thelawdictionary.org]. Acesso em 20.12.2016. 
11

 
 

SALLES, Arbitragem em contratos administrativos cit., 2011, p. 83. 
12

 
 

Nesse sentido, afirmando que, “tendo em vista que a controlabilidade da Administração vincula-se à 

democracia e a incontrolabilidade ao arbítrio, o processo administrativo, também no tocante ao objetivo de 

facilitar o controle, se coaduna à ideia de Administração democrática”: MEDAUAR, Odete. A 

processualidade no direito administrativo. São Paulo: RT, 2008, p. 69. 
13

 
 

Disponível em: [www.uncitral.org]. Acesso em 20.12.2016. 
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7.1 MEIOS DE CONTROLE PÚBLICO (ACCOUNTABILITY VERTICAL) 

7.1.1 Publicidade na arbitragem: tendência mundial 

A publicidade é um dos pontos de maior choque entre a tradição da arbitragem e o 

regime jurídico administrativo, além de ser um dos poucos pontos em que a adequação 

processual é mais facilmente aceita pelos agentes públicos — acostumados que estão com a 

publicidade até de seus salários e com a crítica vigilância sobre seu trabalho — e mais 

desconfortavelmente aceita pelos particulares. 

Na tradição da arbitragem, a confidencialidade é um importante pilar: “a palavra 

‘confidencialidade’ está em qualquer lista de ‘benefícios’ da arbitragem”.
14

 Por vezes, é vista 

como determinante para a escolha deste método em vez de outros que colocariam à mostra 

segredos industriais, desavenças entre sócios, projetos desconhecidos por concorrentes.
15

  

Seguindo tendência dos métodos privados de solução de conflitos em geral, a 

exemplo da mediação (art. 2º da Lei 13.140/2015), a confidencialidade também é vista, na 

prática arbitral, como um “princípio”. A jurisprudência inglesa, seguindo posição que não é 

majoritária,
16

 chegou a fixar o entendimento de que o dever de confidencialidade é implícito 

na arbitragem, ainda que não previsto na lei, pois “advém da natureza da arbitragem”, ainda 

 

                                                 
14

 
 

PAULSSON, Jan; RAWDING, Nigel. The trouble with confidentiality. The ICC International Court of 

Arbitration Bulletin, v. 5, n. 1, p. 48-59. Paris, maio 1994, p. 48 (tradução livre). Os autores afirmam, porém, 

que não se pode afirmar que exista um princípio de confidencialidade “de lege lata” na arbitragem; haveria, 

no máximo, um dever “in statu nascendi”, de modo que as partes devem cuidar para que sua convenção 

regule este assunto com precisão, pois, “se o imperador da arbitragem tem roupas, as vestes de sua 

confidencialidade podem ser facilmente rasgadas” (p. 48-49; tradução livre). 
15

 
 

Em pesquisa do Centro Brasileiro de Arbitragem, a confidencialidade foi apontada por 28% dos árbitros, 

advogados e membros de câmaras arbitrais como uma das três principais vantagens da arbitragem: ABBUD, 

André de Albuquerque Cavalcanti. Relatório “Arbitragem no Brasil — Pesquisa CBAr-Ipsos. Disponível em: 

[http://www.cbar.org.br/PDF/Pesquisa_CBAr-Ipsos-final.pdf]. Acesso em 20.12.2016. 
16

 
 

A lei brasileira indica que a confidencialidade não se presume, por exemplo, ao afirmar que atos judiciais em 

que se discuta a relação arbitral só tramitam em segredo de justiça se provada a cláusula de confidencialidade 

(art. 189, IV, do CPC/2015; art. 23-C da Lei 9.307/1996). ― Afirmando que a minoria dos autores (José 

Emílio Nunes Pinto; Gary Born) presume a confidencialidade na arbitragem e a maioria (Selma Lemes, 

Fitchner-Mannheirmer-Monteiro, Paulsson-Rawding) não vê base jurídica para essa presunção: WATT 

NETO, Artur. Reforma da Lei de Arbitragem, administração pública e direitos indisponíveis. Revista de 

Direito da Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro, v. XXVI, p. 387-412. Rio de Janeiro: 

APERJ, 2016, p. 404. 
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assim, reconheceu também que este “princípio” deve ser afastado no caso de “interesse 

público ou de interesse da justiça”.
17

 

Logo, como todo “princípio”, este também tem exceções. FOUCHARD-GAILLARD-

GOLDMAN apontam que a confidencialidade “nunca é total”, já que a arbitragem pode vir a 

público por ocasião de sua judicialização ou, ainda que não identificada, por meio das 

publicações de “jurisprudência arbitral”.
18

 JOSÉ EMIÍLIO NUNES PINTO vai além ao analisar 

dois casos (Caso “Esso”, Austrália, 1995 e Caso “Bulbank”, Suécia, 2000) nos quais, apesar 

da distância entre os países, adotou-se o mesmo entendimento de que a confidencialidade não 

é inerente ao procedimento arbitral, razão pela qual o autor afirma que houve a “queda do 

dogma do dever legal de sigilo na arbitragem”.
19

Já no regime jurídico administrativo, o pilar é 

a transparência, que é dever dos governantes e direito dos governados, que têm “direito 

subjetivo público de acesso à informação”
20

 (art. 37, § 3º, II, da CF). Modernamente, tem-se 

entendido que esse direito não se esgota na publicidade formal, pois se estende à 

“publicidade-participação”,
21

 e que aquele dever não se esgota na publicidade passiva, pois 

pressupõe também publicidade ativa por parte da Administração (art. 8º da Lei 12.527/2011 

— Lei de Acesso à Informação). 

No âmbito da arbitragem com a Administração, esse princípio foi recentemente 

positivado na legislação brasileira de arbitragem, de modo que “a arbitragem que envolva a 

administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade” (art. 2º, § 

3,º da Lei 9.307/1996, incluído pela Lei 13.129/2015). 
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O precedente que fixou este entendimento é o Emmott vs. Michael Wilson & Partners, julgado, em 2008, 

pela Corte de Apelação Inglesa (English Court of Appeal), cuja íntegra da decisão está disponível em: 

[https://www.trans-lex.org/301850/_/john-forster-emmott-v-michael-wilson-partners%C2%A0limited-

[2008]-ewca-civ-184/]. Acesso em 20.12.2016. — A notícia dessa decisão é de: HWANG S. C., Michael; 

CHUNG, Katie. Defining the indefinable: practical problems of condifentiality in arbitration. Journal of 

International Arbitration, v. 26, n. 5, p. 609-645. Países Baixos: Kluwer Law International, 2009, p. 612.  
18

 
 

FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. Traité de l’arbitrage commercial 

international. Paris: Litec, 1996, p. 205-206.  
19

 
 

PINTO, José Emilio Nunes. A confidencialidade na arbitragem. Revista de Arbitragem e Mediação, v. 6, 

p. 25-36. São Paulo: RT, jul./set. 2005, p. 28.  
20

 
 

Cf. MARTINS JR., Wallace Paiva. Princípio da publicidade. In: MARRARA, Thiago (org.). Princípios de 

direito administrativo, p. 233-259. São Paulo: Atlas, 2012, p. 247. 
21

 
 

Traçando um quadro das “versões da publicidade”, em que diferencia a publicidade formal, divulgação de ato 

“preocupada com a mera validação da ação administrativa”, da publicidade-participação, em que os cidadãos 

participam das decisões administrativas: MARRARA, Thiago. O princípio da publicidade: uma proposta de 

renovação. In: _____. Princípios de direito administrativo, p. 281-300. São Paulo: Atlas, p. 299. 
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CARLOS ALBERTO CARMONA pondera que, a depender da interpretação da extensão 

dessa publicidade, pode haver limitações físicas e até indisposição de instituições em 

administrarem arbitragens com entes públicos, e afirma que se deve procurar um meio-termo, 

evitando “transformar os tribunais arbitrais em areópagos, abertos à curiosidade pública”
22

 — 

ratificando, assim, o citado desconforto dos particulares desacostumados com a publicidade 

de seus atos. 

Esse tema suscita diversas questões do ponto de vista prático. De um lado, tendo 

em vista o quadro acima descrito e os hábitos que têm se enraizado na sociedade brasileira, 

que já se acostuma com transmissões ao vivo dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal e 

das votações do Parlamento, a tendência é que o princípio da publicidade seja interpretado de 

forma ampliativa, não restritiva. De outro lado, a publicidade não pode chegar ao ponto de 

atrapalhar o andamento do procedimento arbitral. Por isso, como já acontece na maioria dos 

julgamentos judiciários, é possível que haja apenas a disponibilização ex post dos atos 

realizados.
23

 

Conforme observado por GUSTAVO JUSTINO DE OLIVEIRA e ELIE PIERRE EID, o 

princípio da publicidade sofre “curiosa contraposição ao percebermos que um mesmo litígio, 

quando submetido ao Poder Judiciário e quando submetido à arbitragem, pode ter regimes de 

publicidade diferentes”; isso significa que a confidencialidade “está mais relacionada à 

estruturação do procedimento arbitral pelas partes do que como condição essencial do 

instituto da arbitragem”, de modo que a amplitude dada à publicidade no processo judicial 

deve ser ponderada quando transposta para a arbitragem.
24
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CARMONA, Carlos Alberto. Primeiras reflexões sobre a arbitragem envolvendo a administração pública. 

Revista Brasileira de Arbitragem, n. 51, ano XIII, p. 7-21. Porto Alegre: jul./set. 2016, p. 20, em que faz 

referência ao filme “a Dama Dourada”, que narra história verídica em que houve uma arbitragem aberta ao 

público, em Viena.  
23

 
 

A Justiça Trabalhista tem prática notavelmente diversa a respeito da “publicidade” dos julgamentos. Quem 

frequenta seus fóruns percebe que as salas de audiência costumam estar cheias, quase sempre de pessoas 

estranhas ao caso que esta em pauta: trata-se de parte e advogados que aguardam sua audiência, enquanto 

assistem as anteriores. Outra prática comum nesta Justiça é a prática de se marcar audiência para o só ato de 

proferimento da sentença (cf. Súmula 197 do TST). 
24

 
 

 OLIVEIRA; EID, OLIVEIRA, Gustavo Justino de; EID, Elie Pierre. Notas sobre o princípio da 

publicidade nas arbitragens envolvendo a Administração Pública. Revista de Direito da Associação dos 

Procuradores do Estado do Rio de Janeiro, v. XXVI: Arbitragem na Administração Pública, p. 229-253. Rio 

de Janeiro: APERJ, 2016, p. 236. 
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Em outras palavras, deve-se ter em vista que a publicidade tal qual a conhecemos 

no processo judicial foi pensada para a adequação deste método para os seus propósitos, que 

foram inspirados na ideia de que, uma vez entrado o conflito no sistema judiciário, este é 

“despersonalizado” e passa a ser assunto de interesse geral.
25

 A arbitragem vem para trazer 

outro paradigma, que é o “personalizado”, o que não significa afastar o interesse geral, mas 

significa um método diferente para alcança-lo.
26

 Impõe-se sair em busca do modelo adequado 

para a publicidade neste método. 

A preocupação não é só brasileira. 

Na arbitragem internacional, também já se percebe que, “à sombra do crescente 

número de casos de arbitragem em que Estados estão envolvidos, tem havido uma tendência 

em direção à publicidade, não apenas nas arbitragens de investimento, mas também nas 

arbitragens comerciais”.
27

 Nesse sentido, a CCI anunciou que, a partir de 2016, adotará por 

regra publicar o nome dos árbitros que julgaram ou estejam julgando casos sob sua 

administração. As partes podem convencionalmente declinar dessa regra (opt-out), mas 

podem também ampliá-la para que informações adicionais sejam publicadas.
28

 Entidades 

brasileiras têm tomado medidas semelhantes.
29

 

No âmbito das arbitragens de investimento, desde 2006, o ICISID mantém regra 

segundo a qual seu Secretariado-Geral deve publicar informações sobre as arbitragens que 
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Por isso, a jurisdição era concebida como “função do Estado que tem por escopo a atuação da vontade 

concreta da lei”. Cf. CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil, v. II, 3. ed. Trad. 

Paolo Capitanio. São Paulo: Bookseller, 2000, p. 8. 
26

 
 

 Em sentido contrário, afirmando que não se pode perder de vista que o processo presta um “serviço 

público: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Privatização do processo? In: _____. Temas de direito 

processual, 7ª série, p. 7-18. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 18. 
27

 
 

CREMADES, Bernardo; CORTÉS, Rodrigo. The Principle of Confidentiality in Arbitration: A Necessary 

Crisis. Journal of Arbitration Studies, v. 23, n. 3, p. 25-38. Seul, set. 2013, p. 25 (tradução livre). 
28

 
 

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE. ICC Court announces new policies to foster 

transparency and ensure greater efficiency. Disponível em: 

[http://www.iccwbo.org/News/Articles/2016/ICC-Court-announces-new-policies-to-foster-transparency-and-

ensure-greater-efficiency/]. Acesso em 20.12.2016. Publicado em 5.1.2016. 
29

 
 

Por todas, cite-se o regulamento da Câmara de Arbitragem Empresarial-Brasil (CAMARB), que ressalva o 

dever de sigilo aos casos de “obrigação legal de publicidade” (art. 12.1) do regulamento. Disponível em: 

[http://camarb.com.br/regulamento/]. Acesso em 20.12.2016. 
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administra, como os requerimentos de arbitragem, a que se deve dar acesso “à inspeção de 

qualquer pessoa”, entres outros documentos autorizados pelas partes.
30

  

Por sua vez, em 2013, a Assembleia Geral da ONU aprovou as “Regras 

UNCITRAL sobre Transparência em Arbitragem Investidor-Estado baseadas em Tratados”, 

com vigência a partir de 2014, estabelecendo a criação de um repositório de informações 

disponibilizadas na internet,
31

 a obrigatoriedade de disponibilização de documentos (pedido 

de arbitragem, respostas, listagem de provas, “mas não as provas em si” etc. — art. 3.1). 

Ademais, estabelece que as audiências serão públicas, salvo se necessário proteger 

informação confidencial ou a “integridade do procedimento arbitral” (art. 6.1). Na exposição 

de motivos deste regulamento, a Assembleia Geral expressamente afirma que editou essas 

normas “reconhecendo a necessidade de que, nas disposições sobre transparência em 

controvérsias entre investidores e Estado (...), se tenha em conta o interesse público que afeta 

as arbitragens desta índole” e “acreditando que [este] regulamento (...) contribuiria 

consideravelmente para (...) aumentar a transparência e a accountability e promover a boa 

governança”.
32

 

Vê-se, portanto, que a accountability nas arbitragens envolvendo entes públicos é 

uma preocupação mundial, e que a tendência é responder a essa preocupação se valendo da 

publicidade do processo arbitral — do processo, não dos “autos”, que por vezes sequer 

existem; a preocupação deve estar na divulgação da existência, do desenvolvimento e da 

conclusão da arbitragem, e não no seu formalismo. 

Para o caso brasileiro, em linhas gerais, é certo afirmar que devem ser divulgadas a 

existência de arbitragem com a Administração Pública, identificando-se as partes e o objeto, 

bem como os principais atos da arbitragem, notadamente a convenção arbitral, o termo 
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Art. 23(2) do Regulamento Administrativo e Financeiro (Administrative and Financial Regulation) do 

ICSID. Disponível em: [icsid.worldbank.org]. Acesso em: 20.12.2016 (tradução livre). — Embora o Brasil 

não seja um Estado associado ao ICSID, a importância desta instituição e a pertinência temática (é a única 

instituição que se tem notícia que trate exclusivamente de relações com interesses de Estados) justificam sua 

menção. 
31

 
 

Já disponível em: [http://www.uncitral.org/transparency-registry/registry/index.jspx#country]. Acesso em 

20.12.2016. Neste endereço, encontram-se registros sobre arbitragens em curso e concluídas e sobre os 

tratados de investimento dos Estados-membros da ONU. 
32

 
 

Cf. Resolução da Assembleia Geral a ONU de 16.12.2013. Disponível em: [www.uncitral.org]. Acesso em 

20.12.2016. — Na versão em espanhol do regulamento, “accountability” é trazido como “prestação de 

contas” (“rendición de cuentas”). 
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arbitral e a íntegra da sentença arbitral, em que já constará o relatório do desenrolar da 

arbitragem (art. 26, I, da Lei 9.307/1996). Adicione-se, ainda, a divulgação das despesas que o 

erário teve com a arbitragem — aí incluídos honorários de árbitros, verbas de sucumbência, 

custas da câmara arbitral e despesas periciais. 

Deve ficar claro que a necessidade externa de divulgação em nada interfere no 

trâmite interno da arbitragem. Exceto se assim convencionado, os atos processuais da 

arbitragem não têm seus efeitos condicionados à “publicação”, bastando a cientificação das 

partes nela envolvidas. Assim, por exemplo, se a Administração fizer divulgação em Diário 

Oficial, estará praticando algo que diz respeito à sua função administrativa rotineira, que pode 

incluir a prática de divulgar oficialmente suas informações; não será um ato que tenha 

importância para o processo arbitral em si.  

Esta regra da publicidade deve ser encarada não como ameaça à arbitragem, mas 

como fator legitimador desse método. Essa legitimação junto aos cidadãos é importante, 

afinal, são a eles que se presta a accountability; são eles os “sócios” do Estado. Assim como 

os membros de uma sociedade empresária têm interesse em saber como anda sua 

administração particular, os membros da sociedade civil também têm interesse em saber como 

anda a administração pública. Ambos têm o direito de se informar sobre a administração de 

suas coisas, mas também têm o dever de que exercer esse direito de modo que não tumultue o 

exercício da própria administração. “A regulamentação a ser baixada, portanto, deve 

assegurar a todos o amplo acesso à informação, sem prejudicar a celeridade e a eficiência do 

procedimento”.
33

 

7.1.1.1 Exceções à publicidade 

Como todo princípio,
34

 também o da publicidade tem suas exceções. 
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Pode-se afirmar que o princípio da publicidade deve ceder quando “a defesa da 

intimidade ou o interesse social o exigirem” (art. 5º, LX, da CF/1988), o que deve ser 

interpretado caso a caso. 

No caso da mediação, faz parte do método o exercício das partes de abrir 

pensamentos e sentimentos que estavam submersos no conflito, o que é uma técnica 

necessária para descobrir eventuais entraves à solução e para proporcionar uma comunicação 

mais limpa, sincera e eficiente entre as partes.
35

 Isto é verdade até mesmo quando é parte a 

Administração — e.g., o expropriado pode estar constrangido em revelar que errou na sua 

estimativa sobre o valor indenizatório. Mesmo assim, se frutífera a mediação, o ato da 

Administração que consentir com o acordo deverá ter seu objeto e sua motivação 

publicizados. É prescindível, porém, que o erro do expropriado seja exposto ao conhecimento 

público.
36

 

No caso de procedimentos punitivos, também é possível verificar restrições à 

publicidade. Nesse sentido, JULIANA BONARCOSI DE PALMA afirma que, “dado o efeito 

benéfico à celebração do compromisso de cessação [de conduta] alcançado por meio do 

tratamento confidencial às tratativas, admite-se a relativização do dever de publicidade, mas 

não a sua supressão”, cabendo apenas diferir a divulgação para dar conhecimento público ex 

post da proposta, dos termos do compromisso, do andamento processual, das atas de 

negociação e do valor pactuado.
37

 

No caso da arbitragem, também podem ocorrer situações como estas, até porque, 

dentro das funções do árbitro, está o seu dever de tentar conciliar as partes (art. 21, § 4º, da 
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Lei 9.307/1996), o que ocorre também nos processos judiciais (art. 166; art. 359 do 

CPC/2015). 

Há situações em que a exceção é mais evidente, como, por exemplo, nos casos de 

proteção ao sigilo profissional,
38

 ao sigilo bancário, ao sigilo fiscal,
39

 à propriedade 

intelectual (e.g., segredos industriais) e à concorrência (art. 49 da Lei 12.529/2011), que são 

resguardados por lei. Outros casos, porém, são menos evidentes e devem ser apreciados 

casuisticamente. Por isso, SELMA FERREIRA LEMES afirma que devem ser considerados e 

protegidos não só os interesses da Administração, mas também os da outra parte, razão por 

que convém “manter a adequada privacidade nas audiências, bem como quanto aos 

documentos comerciais e estratégicos das empresas que instruírem o processo arbitral”.
40

 

Em todo caso, não se pode perder de vista que, a priori, a própria relação 

subjacente (entre Administração e contratante) é regida pelo princípio da publicidade. 

Descabe à arbitragem servir de ferramenta para diminuir a publicidade natural da 

própria relação material.  

Se, por exemplo, tratava-se de contrato que desde a licitação até os seus últimos 

aditamentos tiveram os atos divulgados no “Portal da Transparência”, não há por que 

descontinuar esta prática em relação à arbitragem — e, a rigor, nem em relação a eventual 

processo judicial, conquanto este já tenha meios permanentes de acesso público às suas 

informações, diferentemente da arbitragem. 
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Em sentido contrário: STEVENSON, Dru. Against confidentiality. University of California, Davis Law 
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Se o contrato tiver trechos confidenciais (e.g., em razão de propriedade intelectual), 

obviamente, a confidencialidade deve ser transposta à arbitragem, tal como seria no processo 

judicial. Igualmente, surgida outra situação que no processo judicial seria sigilosa, a princípio, 

a mesma situação também deverá ser sigilosa na arbitragem — regra esta válida, aliás, para 

qualquer arbitragem, contenha ou não cláusula de confidencialidade. Não porque as regras do 

processo judicial se apliquem à arbitragem, mas porque esses métodos espelham o mesmo 

“padrão de devido processo legal”,
41

 comunicados que estão pela processualidade (cf. tópico 

1.3). 

Assim, embora a forma de se dar publicidade possa ser diferente, porque os 

métodos são diferentes, a princípio, a extensão da publicidade no processo judicial e no 

processo arbitral deve ser a mesma. 

7.1.1.2 Quem efetiva a publicidade? 

Uma das questões práticas que este tema coloca é sobre a quem cabe dar a 

publicidade da arbitragem. 

Neste ponto, CARLOS ALBERTO CARMONA propõe que a convenção arbitral, que 

tem de ser clara sobre o grau de publicidade que se pretende, deveria atribuir às partes o dever 

de tornar públicos os atos ou, eventualmente, atribuir essa tarefa (“limitada e delimitada”) às 

instituições de arbitragem.
42

 

Tendo em vista que a Administração Pública tem o genético dever de dar 

publicidade a todos os seus atos, sequer precisaria que tal tarefa estivesse prevista na 

convenção arbitral. Na Itália, por exemplo, a Câmara Arbitral da “Autoridade Nacional 

Anticorrupção” mantém em seu endereço na internet (um “portal da transparência”) as 

informações de todas as arbitragens (em curso ou concluídas) envolvendo contratos públicos, 
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nos quais, desde sua instituição, passara a contar com árbitros nomeados sob sua 

responsabilidade.
43

  

Outra opção é atribuir essa tarefa à instituição arbitral que já concentra todo o fluxo 

de documentos relativos à arbitragem — desonerando funcionários e o escasso aparelhamento 

que costuma ter a Administração. Atualmente, as ferramentas eletrônicas e os ambientes 

virtuais (internet) não permitem dizer que se trata de tarefa onerosa para estas instituições — 

que, obviamente, irá incluí-la em seu preço, o qual, porém, há de ser acréscimo muito menor 

do que seria o de mover a máquina pública para tanto, já que, sem as amarras da burocracia 

estatal, os custos de transação para a instituição arbitral são notavelmente menores. Este 

serviço adicional de gestão da publicidade das informações pode, ainda, servir como um 

daqueles raros critérios objetivos a serem utilizados pela Administração na seleção da câmara 

a contratar (cf. tópico 4.3.2.9). 

Ainda assim, o dever de publicidade ativa da Administração lhe impõe, ao menos, 

disponibilizar os caminhos de acesso a essas informações, ainda que prestadas pela instituição 

arbitral. Isso pode ser feito, por exemplo, com a listagem das arbitragens que envolve o ente 

público no seu respectivo “portal da transparência”, na internet, remetendo o visitante (via 

“link”) à página alimentada pela instituição arbitral. 

Nada impede que a publicidade seja dada, também, pela parte privada. Haverá 

situações em que também ela já terá essa obrigação, como ocorre, por exemplo, com as 

companhias de capital aberto, que devem divulgar informações sobre os fatos relevantes da 

sua administração. 

Isoladamente considerada, a parte privada não tem os deveres de publicidade ativa 

que tem a Administração. Os custos dessa publicidade, porém, não devem ser atribuídos 

exclusivamente ao ente público. Quem contrata com a Administração o faz porque quer, e 

deve estar consciente desse ônus que é inerente a todas as relações que tratam de coisas 

públicas.  
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7.1.1.3 Quem decide sobre a publicidade? 

Em geral, como a própria relação contratual entre Administração e contratado é 

pública, assim também serão as informações relativas à arbitragem. No entanto, pode haver 

dúvida se determinada informação se enquadra ou não em alguma das hipóteses de exceção a 

essa regra, caso em que se deve questionar a quem cabe decidir se o caso é ou não de 

divulgação. 

Em relação às informações particulares de cada parte, é evidente que ela própria 

tem autonomia para decidir o que irá divulgar. 

A situação é menos clara, porém, quando a informação disser respeito à outra parte. 

Nesse caso, não havendo consenso, as partes podem se ver diante de um dilema: se não 

divulgar, descumpre seu dever geral de publicidade; se divulgar, descumpre seu dever lateral 

do contrato consistente em não dar causa a prejuízos (duty to mitigate the loss) e, 

eventualmente, pode colocar em risco direito legal da outra parte. A questão deverá ir, então, 

ao crivo dos árbitros. 

No âmbito do ICSID, por exemplo, as dúvidas sobre a extensão da regra da 

confidencialidade têm sido decididas pelos próprios árbitros, e há notícia de que “tribunais 

arbitrais constituídos sob as regras do ICSID têm decidido não existir uma regra geral de 

confidencialidade que impeça que as partes na arbitragem falem abertamente sobre o assunto 

e publiquem documentos a ele relativos”,
44

 já que “há claro interesse público em qualquer 

arbitragem de um investidor contra um governo”.
45

 

A questão ganha complexidade se houver dúvida sobre a competência do árbitro 

para decidir sobre aquela matéria: a publicidade do sigilo bancário, por exemplo, deve ser 

decidida pelos árbitros ou pelo Judiciário? 

Não há por que excluir esta hipótese dos princípios da competência-competência e 

da impugnação exclusivamente a posteriori da decisão arbitral. Tendo em vista que cabe ao 
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árbitro decidir sobre existência, validade e eficácia da decisão arbitral (art. 8º, parágrafo 

único, da Lei 9.307/1996), caberá a ele decidir também sobre essa questão. É princípio da 

arbitragem a confiança no árbitro (art. 13 da Lei 9.307/1996), de modo que não se deve 

presumir que ele será negligente com os interesses em jogo. Em casos de má-fé ou notório 

descumprimento de sua missão, há ainda vias legais de responsabilização pessoal do árbitro. 

Em regra, porém, trata-se de mero regular exercício da jurisdição pela via escolhida pela 

própria parte.
46

 

7.1.2 Amicus curiae e intervenção de terceiros na arbitragem? 

A publicidade dá oportunidade para “o intenso interesse de terceiros, como órgãos 

de controle (Tribunais de Contas e Ministério Público), o que não pode ser ignorado”.
47

 Os 

órgãos de controle são tratados a seguir (cf. tópico 7.2). Neste tópico, trata-se do interesse 

eventualmente advindo por órgãos e pessoas não públicas. 

A matéria de intervenção de terceiros na arbitragem não é regulada pela 

Lei 9.307/1996. Segundo NATHALIA MAZZONETTO, este silêncio não deve ser interpretado 

como impossibilidade de intervenção de terceiros na arbitragem, já que a sentença arbitral é 

destinada a produzir os mesmos efeitos que a judicial, de modo que não é possível ignorar os 

efeitos que eventualmente possa ter em relação a terceiros prejudicados. Ainda assim, para a 

autora, o legislador brasileiro adotou postura correta ao silenciar sobre essa matéria e (mesmo 

após sua recente reforma) manter esse assunto nas mãos das partes e dos árbitros (hands-off 

approach) — ao contrário da opção do Código de Processo Civil italiano, que a regulou 

expressamente (hands-on approach) —, pois, assim, fica preservado o caráter convencional 

da arbitragem. As partes podem, dessa forma, adotar o regulamento que, no seu entender, trata 

dessa matéria da forma mais adequada. Para tanto, devem se atentar para o fato de que a 

maioria dos regulamentos silencia sobre essa questão (o que amplia a discricionariedade dos 
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árbitros para decidi-la), ao passo que já há instituições que a regulamentam de forma 

expressa, como, no plano internacional, a CCI, e, no plano nacional, a Câmara de Arbitragem 

do Mercado (“CAM”), “justamente porque é no bojo das disputas societárias que o tema dos 

terceiros ganha maior destaque e é da mais alta relevância”.
48

 

Como dito, assim como os membros das sociedades empresárias se interessam pela 

administração de seus negócios privados, os membros da sociedade civil também costumam 

se interessar na administração de seus negócios públicos. É pertinente, por isso, cogitar a 

hipótese em que terceiros tentarão intervir nas arbitragens da Administração Pública. 

Seguindo orientação de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, na análise desse tema cabe 

diferenciar as intervenções provocadas das voluntárias. No caso das intervenções provocadas 

(chamamento ao processo, denunciação da lide ou nomeação à autoria), caso o terceiro 

provocado seja parte da convenção arbitral, basta notificá-lo;
49

 caso contrário, o ingresso 

dependerá do seu consentimento. No caso das intervenções voluntárias (oposição, assistência 

simples ou litisconsorcial), para que o terceiro ingresse na arbitragem, dependerá do 

consentimento das partes originárias da convenção arbitral.
50

 

É este último caso (intervenção voluntária) que aqui importa. 

Se o terceiro demonstrar interesse jurídico em relação à arbitragem com a 

Administração Pública (e.g., subempreiteiro), poderá requerer seu ingresso e, mediante 

consentimento das partes originárias, ser autorizado a participar da arbitragem (e.g., como 

assistente da empreiteira). Trata-se, porém, de caso de interesse pessoal na arbitragem, e não 
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de interesse “social”, razão por que esse tema não tem especificidade quando é parte da 

arbitragem a Administração Pública ou apenas entes privados. 

Se o terceiro demonstrar um “interesse social” — ou, como prefere CÁSSIO 

SCARPINELLA BUENO, um “interesse institucional”, que se refere ao interesse não individual, 

mas metaindividual, em relação ao qual o interveniente exerce “representatividade adequada”, 

com finalidade instrutória, trazendo ao processo elementos que podem contribuir para o 

conhecimento do juiz sobre a causa
51

 —, o caso não será de ingresso do terceiro como parte, 

mas como amicus curiae.
52

 

Trata-se de questão típica de arbitragens envolvendo entes públicos, especialmente 

no plano internacional, em que muito se debate a presença de amicus curiae em arbitragens 

de investimento, nas quais grupos de defesa de interesses humanos, ambientais, entre outros, 

têm pressionado para que possam ser ouvidos pelos tribunais arbitrais.
53

  

Neste assunto, é paradigmático o Caso “Methanex Corp.” (2002-2005), em que a 

empresa canadense Methanex (distribuidora de metanol) requereu arbitragem contra os EUA, 

pleiteando indenizações por ter sido obrigada a alterar a fabricação de seus produtos em razão 

da proibição, pelo Estado da Califórnia, de uso de um determinado componente químico. A 

arbitragem foi requerida com base no Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (North-

American Free Trade Agreement — NAFTA), e foi realizada de acordo com as regras da 

UNCITRAL. Organizações Não Governamentais de defesa do meio ambiente pediram sua 

admissão na arbitragem como amicus curiae. O Tribunal Arbitral decidiu que a simples 

apresentação de memoriais escritos por terceiros é possível, pois não equivale a admiti-la 
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como parte da arbitragem. No entanto, recusou acesso às petições e documentos da 

arbitragem, por entender que esse direito não era extensível a terceiros.
54

 

Em 2003, o NAFTA emitiu orientação (sem caráter obrigatório) para que os 

árbitros que julgassem sobre o seu tratado adotassem certos critérios para aceitação de amicus 

curiae. Ao comentar esse caso, BRIGITTE STERN, professora da Universidade de Paris I — 

Panthéon-Sorbonne, afirma que não surpreendeu que o México, outro Estado-parte do 

NAFTA, tenha se mostrado hostil ao ingresso do amicus curiae, “seguindo a posição dos 

países em desenvolvimento”, ao passo que os EUA tenha se manifestado favorável, pois já 

familiarizado com o amicus curiae, figura tradicional de sua cultura jurídica.
55

 Não se pode 

ignorar, por outro lado, que a pressão externa dos ambientalistas era favorável para a posição 

dos EUA no Caso “Methanex”. A ponderação dos árbitros, portanto, foi importante para que 

o amicus curiae não fosse usado como uma arma política para indevida interferência em favor 

de uma das partes da arbitragem. 

Após este e outros casos, o assunto foi muito debatido na doutrina. Em resumo, 

pode-se dizer que foram consolidados nos tribunais arbitrais os seguintes critérios para a 

admissão de amicus curiae em arbitragens envolvendo o Estado: “(i) independência, 

expertise e experiência dos peticionários; (ii) argumentação dentro do escopo da disputa; (iii) 

perspectiva legal ou factual; (iv) interesse significante dos peticionários ou um elemento de 

interesse público; e (v) participação que não onere as partes indevidamente ou tumultue os 

procedimentos”.
56

 Pode-se apontar, ainda, (vi) a exigência de contribuição com informações 

novas, (vii) bem como a prévia oportunidade para que as partes se manifestem sobre essas 

informações, sem que isso signifique, contudo, “direito de veto”, pois essa admissão não tem 

o objetivo de alterar os limites subjetivos da convenção arbitral (isto é, as “partes”), mas sim o 

objetivo de ampliar o campo probatório (com interesses que extrapolam os das partes 
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Todos os documentos do caso podem ser acessados em: [https://www.state.gov/s/l/c5818.htm]. Acesso em 

3.1.2017. ― O caso foi encerrado em 2005, em favor dos EUA, negando indenização à empresa canadense.  
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individualmente consideradas), cabendo ao tribunal arbitral apreciar a relevância da admissão 

para o caso concreto.
57

 

Atentas a esse cenário, as novas “Regras UNCITRAL sobre Transparência em 

Arbitragem Investidor-Estado baseadas em Tratados”, em vigor desde 2014, preveem que, 

depois de consultadas as partes em disputas, os árbitros podem autorizar que terceiro 

apresente manifestações escritas “sobre uma matéria dentro do escopo da demanda”. Na sua 

petição, o terceiro deve identificar a natureza do seu interesse, declinar quaisquer conexões 

com quaisquer das partes, bem como informar de onde proveem suas fontes de 

financiamentos dos últimos dois anos (art. 4º). 

Deve-se considerar que as arbitragens de investimento têm características 

especiais em relação às arbitragens comerciais, entre outros motivos, porque a fonte da 

arbitragem não é uma convenção arbitral, mas um Tratado Internacional, e porque envolvem 

com mais frequência questões de Direito Internacional Público — relacionadas à própria 

soberania do Estado inclusive —, o que torna esse tipo de arbitragem mais suscetível a 

interesses de partes estranhas a ela.
58

 

Na medida em que o Brasil não é um Estado associado ao ICSID e sempre se 

mostrou refratário até mesmo a firmar Tratados Bilaterais de Investimentos, é possível que 

parte dessa “demanda reprimida” se desloque para as arbitragens comerciais entre a 

Administração Pública brasileira e investidores estrangeiros, especialmente quando houver 

financiamento internacional envolvido. No entanto, como nesses casos a arbitragem terá como 

fonte uma convenção arbitral, e não um tratado internacional, seu escopo é naturalmente 
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GOMEZ, Kátia Fach. Rethinking the Role of Amicus Curiae in International Investment Arbitration: How to 

Draw the Line Favorably for the Public Interest. Fordham International Law Journal, v. 35, n. 2, p. 513-536. 

Nova Iorque: 2012, p. 553-561. A autora ainda defende que não se exige expertise, pois pode haver grupos 

que tenham interesse relevante na causa, embora não tenham experiência sobre a matéria (p. 556-557). 
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Cf. TAVELA LUIS, Daniel. Proteção do investimento estrangeiro: o sistema do Centro Internacional para a 

Resolução de Disputas Relativas ao Investimento (CIRDI) e suas alternativas. Dissertação (Mestrado em 

Direito) orientada por Pedro de Abreu Dallari. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2013, p. 63-65, de 

onde se pode concluir que Arbitragem de investimento é conceituada como a arbitragem entre um investidor 

estrangeiro (nacional de um Estado signatário de um acordo internacional, o “Home State”) e um Estado-

Nacional (“Estado hóspede” ou “Host State”), cujo objeto é uma controvérsia ligada a um relevante 

investimento para o desenvolvimento deste Estado. Não há convenção direta entre as partes, mas um tratado 

entre países cujos nacionais estão abrangidos. Geralmente envolve questões de Direito Internacional Público, 

e preocupa-se com os limites do exercício da soberania pelo Estado sobre os investidores estrangeiros. 
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menor, assim como serão os seus efeitos. O surgimento de matéria que afete terceiros de 

forma tão sensível seria hipótese realmente extraordinária. 

Para GUSTAVO JUSTINO DE OLIVEIRA e GUILHERME BAPTISTA SCHWARSTMANN, o 

amicus curiae deve ser considerado como um elemento legitimador das arbitragens 

envolvendo entes públicos, pois, “na medida em que as contratações da Administração 

Pública se tornam cada vez mais transparentes, (...), procedimentos de interesse público 

impermeáveis à participação da sociedade perdem a sua legitimidade”.
59 

Essa possibilidade deve ser vista com ponderação. As arbitragens que envolvem a 

Administração Pública, de fato, não devem ser encaradas como se fosse um assunto privado 

de família. No entanto, a participação da sociedade nesse caso se dá, a princípio, pelos 

mecanismos de accountability, e não pela participação direta. O próprio contrato originário da 

controvérsia deve ter sido firmado mediante procedimento público, o que não significa que 

em todas as etapas tenha havido direta participação popular — pode ter havido consultas 

públicas na fase pré-contratual, por exemplo, mas não se confere aos populares a prerrogativa 

de exercer fiscalização ostensiva e direta na fase de execução do contrato, depois de firmado. 

Da mesma forma, na etapa de resolução de controvérsias, a fiscalização e a defesa dos 

interesses estatais são, a princípio, concentradas nos representantes da Administração Pública. 

A participação popular direta é extraordinária. 

Assim, a questão do amicus curiae não deve ser sempre considerada com a mesma 

largueza com que é nas arbitragens de investimento. Nas arbitragens comerciais da 

Administração Pública, os objetos são delimitados por negócios jurídicos que se referem 

exclusivamente a direitos patrimoniais disponíveis de uma relação jurídica contratual 

determinada, e o árbitro está impedido de julgar por equidade. Excepcionalmente, o caso 

concreto pode indicar que seja razoável considerar fatores trazidos por terceiros, e, nesse caso, 

de forma justificada e sem prejuízo ao procedimento arbitral, o amicus curiae pode ser 

ouvido. Não se deve considerar essa prática, porém, como praxe de toda arbitragem que 
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OLIVEIRA; SCHWARSTMANN, Arbitragem público-privada no Brasil cit., 2015, p. 165. Os autores ainda 

indicam precedente do STJ em que se admitiu a intervenção da ANEEL como amicus curiae em demanda 

que discutia apenas direitos disponíveis, para demonstrar que essa possibilidade não é totalmente estranha à 

realidade brasileira (p. 164). 
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envolve a Administração Pública — assim como não é praxe nos processos judiciais que 

discutem relações contratuais da Administração em geral. 

7.2 MEIOS PÚBLICOS DE CONTROLE (ACCOUNTABILITY HORIZONTAL) 

7.2.1 Controle interno: a importância da Advocacia Pública 

Em matéria de arbitragem na Administração Pública, deve-se chamar a atenção 

para a função exercida pela Advocacia de Estado (art. 131 e 132 da CF/1988). 

Esta carreira, que no âmbito federal só foi destacada do Ministério Público com a 

Constituição de 1988, ainda passa por uma “crise de adolescência tardia”, pois seus membros 

ainda hesitam sobre sua identidade, ora entendida como mais próxima do Ministério Público, 

de modo que deveria estar dotada de poderes de decisão na atividade de fiscalização 

(preventiva) da legalidade administrativa, ora entendida mais próxima da Advocacia Privada, 

de modo que deveria ser desprovida de poderes de decisão e ter sua atuação simplesmente 

dirigida pelos interesses de seu “clientes”.
60

 Neste ponto, abre-se ainda outra discussão, que 

diz respeito à definição de quem sejam esses “clientes”, se os políticos eleitos que 

indiretamente representam a população ou se é diretamente a própria população — discussão 

esta que ultrapassa o escopo deste trabalho e que, de resto, se enquadra na problemática geral 

da “escolha pública” e das falhas na relação “principal-agente”, que também ocorrem nas 

corporações privadas.
61

 

Para os fins deste trabalho, basta tomar por premissa que os órgãos do Estado-

Administração não podem atuar de forma contraditória ao Estado-ordenamento (cf. tópico 

2.2.1), de sorte que é possível adotar a concepção de DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO 
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Na advocacia privada, “o advogado não é defensor de direitos (...) Advogado defende interesses”: 

CARMONA, Carlos Alberto. Mediação, conciliação e arbitragem no Novo CPC cit., 2016, p. 162. 
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Apontando paralelismo entre direito da empresa e direito do Estado, cf. SILVA, Vasco Manuel Pereira. Em 

busca do acto administrativo perdido. Coimbra: Almedina, 2003, p. 558. 
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de que a Advocacia de Estado é a função essencial à justiça a que cabe garantir, “em última 

análise, o direito do cidadão a uma administração efetiva e honesta”.
62

 

Em primeiro lugar, o papel consultivo desta instituição, nas arbitragens da 

Administração, é percebido na própria opção pela convenção arbitral. A opção pela 

arbitragem e a opção pelo regimento processual mais adequado às características particulares 

do caso concreto — sobretudo naqueles setores em que a arbitragem é usualmente aplicada, 

como o da engenharia civil e o da engenharia de transportes, que, na visão de RENATO 

ALESSI,
63

 são setores técnicos por excelência —, certamente, são decisões passíveis deste tipo 

de análise pela Administração Pública: a análise técnica
64

 de adequação
65

 do método de 

solução de conflitos. 

Nesse sentido, é possível cogitar que o legislador atribuiu a competência de 

celebrar convenção arbitral à mesma autoridade que tem competência para firmar acordo, 

pois, no modelo federal, esta autoridade é o Advogado-Geral da União (art. 4º, VI, da Lei 

Complementar 93/1993).
66

 Embora esse dispositivo seja criticável por destacar a cláusula 

arbitral da competência de outras autoridades a quem cabe firmar os contratos propriamente 

ditos, pode-se dele extrair o sinal de que, sendo os advogados os profissionais especializados 

em conflitos jurídicos, sua participação nessa decisão é indispensável. Os vários detalhes 
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ALESSI, Renato. Sistema istituzionale del diritto amministrativo italiano. Milão: Giufrè, 1953, p. 165, 
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Afirmando a existência de “discricionariedade técnica” na Advocacia Pública, orientada “segundo padrões 

objetivos cientificamente informados, sem interferência de considerações outras de qualquer natureza”: 

MOREIRA NETO, A advocacia de Estado e as novas competências federativas cit., 1996, p. 278. 
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A questão da adequação é, de fato, objeto de diversas considerações técnicas com relevância prática. 

Analisando vários métodos e afirmando que a arbitragem está no quadro de métodos que privilegiam a 

solução técnica à manutenção de uma relação amistosa entre as partes, assim como os métodos adjudicativos 

em geral, e que se presta a questões de alta especialização, cf. THE WORLD BANK GROUP. Alternative 

Dispute Resolution Guidelines. Washington DC, 2011, p. 9. ― Apontando um vácuo entre a arbitragem (“de 

matriz puramente privado-contratual”) e o processo estatal tradicional, e propondo que os “negócios 

processuais” sejam a terceira via, cf. CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais: entre 

publicismo e privatismo. Tese (Livre-Docência) apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo. São Paulo, 2015, p. 215-220. — Chamando a atenção para a limitação de cada método “alternativo” 

de solução de conflitos, cf. SILVA, Paulo Eduardo Alves da. Solução de controvérsias, métodos adequados 

para resultados possíveis e métodos possíveis para resultados adequados. In: _____; SALLES, Carlos Alberto 

de; LORENCINI, Marco Antonio Garcia Lopes. Negociação, mediação e arbitragem: curso básico para 

programas de graduação em Direito. São Paulo: Método, 2013. p. 19-21. 
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Previsão semelhante é encontrada nas legislações locais, por exemplo, no Estado de São Paulo (arts. 4º e 7º, 

X, da Lei Complementar 1.270/2015) e no Município de São Paulo (art. 4º, VI, da Lei 10.182/1986). 
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técnicos expostos ao longo deste trabalho justificam o aconselhamento jurídico no momento 

da opção pela arbitragem e, principalmente, da redação da cláusula ou compromisso arbitral
67

 

— o que é importante para que, quando surgir o conflito, não se desperdice tempo com a 

discussão de questões que poderiam ter sido sanadas na fase pré-contratual. 

 Em segundo lugar, o papel contencioso dessa instituição é o de exercer a defesa 

da Administração Pública no processo arbitral. Por isso, é preciso estar atento para “a 

necessidade de formar quadros (procuradores) aptos a participar, em pé de igualdade, com os 

advogados da iniciativa privada (que cada vez mais mostram-se preparados para enfrentar os 

desafios de um processo diferente oferecido pelo Estado e regido por um Código de Processo 

Civil)”.
68

 É notório e sabido que as grandes corporações que fornecem bens e serviços para o 

Estado buscam os mais preparados e renomados advogados para defendê-las, de modo que 

não se pode pressupor que o interesse público estará preservado se, do outro lado, estiverem 

advogados públicos desatualizados, desamparados de infraestrutura ou desprovidos de 

competitiva remuneração. 

Neste ponto, torna-se evidente a importância da profissionalização em alto nível 

dos agentes públicos, cujo preparo permite que a Administração acompanhe a contento as 

mudanças sociais, como tem ocorrido com a desjudicialização dos conflitos
69

 — o que 

comprova o equívoco de se confiar a tutela do interesse público às “prerrogativas processuais 

da Fazenda”, em vez de confiá-la à estruturação e qualificação da procuratura do Estado. 

Deve-se apontar, ainda, que esses profissionais não só cumprem um papel de 

controle interno da legalidade na Administração como também são eles próprios 

“responsivos” por seus atos, na medida em que são “civil e regressivamente [responsáveis] 
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Em sentido próximo: TORRES, Heleno Taveira. Transação, arbitragem e conciliação judicial como medidas 
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quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções” (art. 184 do CPC/2015). Por 

outro lado, justamente para poder cumprir sua missão de fazer valer a legalidade dentro da 

Administração, a atuação de boa-fé desses profissionais deve ser protegida contra pressões 

descomprometidas com a causa pública e contra a independência de suas convicções.
70

 

7.2.2 Controle externo: o papel do Ministério Público 

Embora seja certa a existência de “interesse público” nos processos fazendários, 

não há mais dúvida de que “a participação da Fazenda Pública não configura, por si só, 

hipótese de intervenção do Ministério Público” (art. 178 do CPC/2015). Assim, afirma 

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, “a participação da Administração Pública em um processo 

qualquer, inclusive no arbitral (...), não é fator de legitimação do Ministério Público para 

intervir”.
71

 A defesa do interesse público já estará sendo feita pela Advocacia Pública, 

descabendo a duplicidade das atuações. 

A eventual participação do Ministério Público em processos fazendários não pode 

ser confundida com a representação ou consultoria jurídica das entidades públicas, até porque 

essa atividade é vedada aos seus membros (art. 129, IX, da CF/1988) e reservada aos 

membros da Advocacia Pública (art. 131 e 132 da CF/1988). Por isso, em relação à 

Administração, a atividade do Ministério Público será sempre de controle externo, não 

interno, razão pela qual se exclui, desde logo, a participação do Parquet em arbitragem como 

parte. 

Exclui-se, ainda, a participação do Ministério Público como fiscal da lei (custos 

legis) em arbitragem. Sua função constitucional é a “defesa da ordem jurídica, do regime 
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Embora a União e todos os Estados tenham seus órgãos permanentes de Advocacia Pública, nem todos os 

Municípios o tem, especialmente aqueles de menor concentração populacional, que argumentam não ter 

recursos para manter um órgão permanente  — embora se concorde que “nenhum município é pequeno 

demais para que não tenha condições de contratar advogado público por concurso”. Nestes casos, pelas 

mesmas razões que estes entes não têm órgão jurídico permanente, não se imagina hipótese em que se 

justifique a opção pela arbitragem. ― A citação é de: BARREIRINHAS, Robison. Manifestação na 

Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, em 3.6.2014. Notícia “Debatedores defendem 

contratação de advogado municipal por concurso” no Jornal do Senado. Brasília, 4.6.2014. Disponível em: 

[http://www12.senado.leg.br/jornal/edicoes/2014/06/04/debatedores-defendem-contratacao-de-advogado-
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democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127 da CF/1988), e 

nenhum desses assuntos se enquadra no quesito da arbitrabilidade objetiva. Tampouco se deve 

confundir esta hipótese com aquela supracitada de amicus curiae, porque lá o interesse é 

essencialmente probatório. 

Embora no processo judicial já se admita a figura do Ministério Público como 

assistente simples, não se cogita seja o caso de transpor esta situação ao processo arbitral. A 

princípio, todas as questões de interesse público submetidas à arbitragem se circunscrevem à 

relação negocial de objeto patrimonial disponível entre particular e Administração, a qual já 

estará sendo defendida pela Advocacia Pública. 

Finalmente, não se cogita da atuação do Ministério Público como árbitro — como 

previsto no âmbito trabalhista (art. 83, XI, da Lei Complementar 75/1993). O conceito de 

árbitro da Lei 9.307/1996 (art. 13) pressupõe que este seja pessoa natural, e nem o Parquet 

nem seus “órgãos” atendem a tal requisito. Mais que isso, não parece adequado qualquer 

interpretação que atribua a tais membros, no exercício de suas funções, a atuação como 

árbitros. Não se deve argumentar essa possibilidade a pretexto de que órgãos públicos já 

atuam como árbitros em situações como a da “Câmara de Conciliação e Arbitragem da 

Advocacia-Geral da União” (Decreto Federal 7.392/2010) ou do “arbitramento” na “Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível — ANP” (art. 20 da Lei 9.478/1997), 

pois essas situações não tratam da arbitragem prevista na Lei 9.307/1997. 

Assim, resta ao Ministério Público, em relação às arbitragens em que participa a 

Administração, a função de fiscalização externa. Isso significa que não cabe ao Parquet 

participar diretamente do processo arbitral, tal como ocorre nos processos administrativos 

licitatórios e disciplinares, por exemplo. Caberá ao Ministério Público, portanto, o exercício 

do controle sobre os agentes envolvidos, exigindo a devida prestação de contas e 

responsabilizando-os, se for o caso. Nesta seara, a importância de sua função está em garantir 

a accountability, mas não em fazer as vezes de representante estatal no caso objeto de 

arbitragem (o que lhes é vedado — art. 129, IX, da CF/1988). 

No plano processual, é lícito estender ao Ministério Público a possibilidade de 

ajuizar, a posteriori, ação anulatória da sentença arbitral, demonstrando seu interesse de agir 

de acordo com suas funções institucionais. Ao exercer esse controle, porém, o Ministério 

Público deve também respeitar, ainda, o espaço de “isolamento do processo arbitral” a que se 
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refere CARLOS ALBERTO DE SALLES, que concebe a arbitragem como um “campo jurisdicional 

próprio, instituído pela vontade das partes, para funcionar de forma autônoma em relação ao 

Poder Judiciário”, de sorte que deve estar “a salvo de intervenções judiciais capazes de 

prejudicar a própria funcionalidade da arbitragem”.
72

 

No plano correcional, a fiscalização do Ministério Público é legítima na medida em 

que se limita a aferir a higidez da conduta das pessoas que estão tratando da coisa pública e a 

tomar as medidas de responsabilização pessoal quando constatada má-fé. Nesse caso, não há 

dúvida, é lícita e desejável a atuação ministerial para extirpar as condutas mal-intencionadas 

no trato da coisa pública, e até mesmo para legitimar a arbitragem como meio hígido de 

solução de conflitos administrativos.  

No entanto, é importante chamar a atenção para o fato de que mera divergência de 

opinião e malversação não se confundem. O Ministério Público não pode, pela via indireta 

do seu poder fiscalizatório, pressionar os árbitros, as partes ou seus advogados a fim de obter 

um determinado resultado ou de puni-los simplesmente por terem chegado a um resultado que 

algum de seus membros discorda — o que implicaria violar a independência dos árbitros 

(art. 13, § 6º, da Lei 9.307/1996) e a independência técnica dos advogados (art. 133 da 

CF/1988; art. 184 do CPC/2015),
73

 além de que, em última análise, torna inócuo qualquer 

método de solução de conflito cujo produto não coincida com a decisão que o Ministério 

Público, se julgador fosse, tomaria. 

Finalmente, cabe notar que eventual investigação sobre a relação material 

subjacente pelo Ministério Público, seja para fins civis ou penais, não representa óbice para o 

cumprimento da convenção arbitral e prosseguimento da arbitragem. Igualmente, enquanto 

for válida a convenção arbitral, eventual ajuizamento de ação penal ou civil pública sobre a 

relação subjacente tampouco afetará a arbitragem, seja porque a convenção arbitral é 

autônoma à relação jurídica subjacente, seja porque, como anotam CARLOS ARI SUNDFELD e 
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SALLES, Arbitragem em contratos administrativos cit., 2011, p. 301 e 208. 
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Embora tratando da função consultiva, é aproveitável a análise, também na área contenciosa, da 

responsabilidade dos advogados públicos em “quatro strandards” (dolo; erro evidente e inescusável; não 

adoção de condicionantes reais de cautela; necessidade de preservação da heterogeneidade de ideias) 

proposta por: MENDONÇA, José Vicente Santos de. A responsabilidade pessoal do parecerista público em 

quatro standards. Revista de Direito da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, n. 64, p. 166-183. 

Rio de Janeiro, 2009. 
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JACINTHO ARRUDA CÂMARA, os direito patrimoniais disponíveis não se tornam indisponíveis 

com o ajuizamento da ação.
74

 

7.2.3 Controle externo: a posição do Tribunal de Contas 

A fiscalização do Tribunal de Contas é típico mecanismo da accountability 

horizontal, ou seja, da prestação de contas e da responsabilização por ela perante instituições 

permanentes do Estado. 

Sua função é de natureza político-administrativa, e sua competência inclui tomar 

contas de quem tenha de qualquer forma manipulado dinheiro público e, se o caso, aplicar 

sanções como multas e inabilitação para exercício de função pública (no âmbito da União: 

art. 58 e 60 da Lei 8.443/1992). Dessa forma, o assunto da arbitragem pode vir ao crivo do 

Tribunal de Contas em diversas situações, nas quais fica bastante evidente a necessidade de 

ter clara a matéria da inflexão do regime jurídico administrativo na arbitragem. 

Na fase pré-arbitral, o Tribunal de Contas pode ter contato com esta matéria por 

ocasião da inclusão de cláusulas arbitrais em contratos administrativos. Como se sabe, 

inicialmente, houve forte resistência em relação à arbitragem no setor administrativo, 

especialmente por parte do Tribunal de Contas da União. No entanto, essa postura não se 

sustentou perante o Poder Judiciário e, a partir de então, esta Corte tem flexibilizado seu 

entendimento (cf. Apêndice). Em todo caso, enquanto o entendimento das Cortes de Contas 

for mais restritivo que o do Poder Judiciário, caberá às partes se socorrer do Judiciário, na 

medida em que “os Tribunais de Contas não possuem função jurisdicional pois não julgam. 

Sua função é fiscalizadora e, por isso, suas decisões não são sentenças, mas pareceres ou 

deliberações sujeitas ao crivo do judiciário” (TJ/DF, Caso “Serveng-Civilsan”, 1999).
75

  

Na fase arbitral, também é possível se deparar com questionamentos pelos 

Tribunais de Contas, não em relação à matéria jurisdicional, mas sim em relação às 
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administrativos. In: _____ (org.). Contratações públicas e seu controle, p. 252-266. São Paulo: Malheiros, 

2013, p. 261.  
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TJ/DF, Conselho Especial, Mandado de Segurança 199.00.2.003066-9, Rel. Des. Nancy Andrighi, 
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despesas realizadas com a contratação de câmaras, honorários de árbitros, perícias. Neste 

ponto, ao administrador público caberá recolher, na medida do possível, elementos objetivos 

para justificar suas escolhas — e.g., apresentando a estimativa de honorários de outras 

câmaras arbitrais —,
76

 mas aos membros dos Tribunais de Contas caberá também, por outro 

lado, ter razoabilidade na aferição desses critérios que, por vezes, não têm paradigmas bem 

definidos. 

Na fase pós-arbitral, finalmente, é possível também vislumbrar a figura do Tribunal 

de Contas no acompanhamento do cumprimento da sentença arbitral, verificando, por 

exemplo, se a sentença favorável à Administração está lhe revertendo os benefícios que lhe 

são de direito, se o cumprimento da sentença condenatória de obrigação de fazer é compatível 

com as disponibilidades orçamentárias ou, ainda, se a sentença condenatória de obrigação 

pagar está sendo cumprida por precatório ou se é hipótese de enquadramento em alguma das 

exceções ao pagamento por precatório. 

7.2.4 Controle judicial 

7.2.4.1 Medidas antiarbitragem 

Como já visto, o fato de a opção pelo método arbitral ser facultativa não significa 

que, feita a opção, pode deixar de observada. A lógica é a mesma para toda e qualquer 

avença: os pactos assumidos devem ser respeitados (pacta sunt servanda) — cf. tópico 1.2.2. 

O histórico de arbitragens com a Administração Pública, porém, é marcado de 

exemplos, brasileiros e estrangeiros,
77

 de resistência ao trato arbitral. 

 

                                                 
76

 
 

Algumas instituições disponibilizam estas informações pela internet, como, por exemplo, a CCI 

[http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/arbitration/cost-and-payment/cost-
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Arbitragem empresarial-Brasil ― CAMARB [http://camarb.com.br/tabela-de-custas/]. Todas acessadas em 

20.12.2016. 
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Por todos, cite-se o caso Société SEEE vs. Youguslavie, em que o Tribunal de Paris (Tribunal de Grande 

Instance), de jurisdição comum, decidiu que, ao subscrever a cláusula arbitral, o Estado Iugoslavo aceitou 
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Foi o que ocorreu no Caso “Lage” (STF, 1973).
78

 Neste caso, o governo federal, 

com base em parecer do então Consultor-Geral da República, THEMÍSTOCLES BRANDRÃO 

CALVACANTI, entendeu que era lícita a solução arbitral, autorizou-a por decreto, firmou o 

compromisso, submeteu-se à arbitragem e, condenada, deu início ao cumprimento da sentença 

arbitral. Mudou o governo e, com base em novo parecer do então Procurador-Geral da 

Fazenda, HAROLDO RENATO ASCOLI, o Ministério da Fazenda
79

 decidiu encaminhar 

mensagem ao Congresso Nacional cancelando as solicitações de crédito orçamentário para o 

cumprimento da sentença que já estava em curso — tendo já satisfeito alguns credores do 

vencedor, dentre eles, o Banco do Brasil. O vencedor — que ainda não tinha tido seu crédito 

satisfeito — foi ao Poder Judiciário, e aí se deu a origem a esse conhecido precedente. O 

Supremo Tribunal Federal, depois de reconhecer incidentalmente a constitucionalidade da 

arbitragem no âmbito da Administração Pública, julgou em favor do credor do título arbitral 

precisamente com fundamento no princípio da obrigatoriedade do avençado (pacta sunt 

servanda). 

Também foi o que ocorreu, mais recentemente, no Caso “TMC” (STJ, 2006-

2008)
80

 e no Caso “Compagás” (STJ, 2012).
81

 Nestes, o ente da Administração Pública, 

depois de ter firmado cláusula arbitral, ao surgir o conflito, suscitou a nulidade do seu próprio 

ato negocial. Ao contrário do caso anterior, no qual se questionou compromisso firmado 

depois de já surgido o litígio, nestes, questionou-se a validade da própria cláusula arbitral 

cuja existência já era de conhecimento da Administração desde o início, antes de surgido o 

conflito. Em ambos os casos, o Superior Tribunal de Justiça considerou que a Administração 

 

                                                 
renunciar à sua imunidade de modo que deve cumprir a sentença arbitral que lhe foi proferida: FOUCHARD; 

GAILLARD; GOLDMAN, Traité de l’arbitrage commercial international cit., 1996, p. 405.  
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O histórico do caso consta do relatório do julgado: STF, Pleno, Agravo de Instrumento 52.181, Rel. Min. 

Bilac Pinto, j. 14.11.1973, DJ 15.2.1974, p. 720. Disponível em: [www.stf.jus.br]. Acesso em 17.10.2016. 
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Curiosamente, da “Galeria de Ministros da Fazenda”, consta que GASTÃO VIDIGAL estava à frente da pasta 

quando da edição do Decreto que autorizou a arbitragem no Caso “Lage” (de julho de 1946, sob presidência 

de GASPAR DUTRA, já depois de encerrada a chamada “ditadura Vargas”), mas nenhum nome consta como 

titular da pasta na data em que, segundo o relatório do STF, foi enviada ao Congresso Nacional a mensagem 

“do Ministro da Fazenda” cancelando a solicitação dos citados créditos (em novembro de 1952, sob a 

presidência eleita de GETÚLIO VARGAS): BRASIL, Ministério da Fazenda. Galeria dos Ministros. Disponível 

em: [http://www.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/galeria-dos-ministros]. Acesso em 

20.12.2016. 
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violou o princípio de que a ninguém é dado se comportar contraditoriamente (nemo potest 

vernire contra factum proprium), o que “beira às raias da má-fé, além de ser prejudicial ao 

próprio interesse público de ver resolvido o litígio de maneira mais célere”.
82

 Nestes termos, 

tem o Superior Tribunal de Justiça julgado em favor do pacto arbitral, não só com fundamento 

no princípio da obrigatoriedade dos contratos, mas também no princípio da boa-fé.  

Não se questiona o poder e o dever dos governantes, entendendo que haja ilicitude 

em algum de seus atos (deste ou de outro governo), em tomar as medidas cabíveis para 

regularizá-lo, de ofício. Em direito administrativo, o poder-dever de autotutela, porém, só é 

autoexecutável quando urgente (caso em que o contraditório é diferido, e o ato é censurável a 

posteriori);
83

 nas demais hipóteses, o devido processo legal administrativo impõe a prévia 

oitiva da parte afetada na decisão. 

No caso da convenção de arbitragem, porém, a sua pactuação significa que houve o 

exaurimento da discricionariedade administrativa, que não pode alterar este ato 

unilateralmente. Reitera-se a afirmação de EUGÊNIA CRISTINA CLETO MAROLLA de que “o 

poder de revogar não é o reverso do poder de iniciativa sobre a questão”, de modo que, “ao 

optar pelo emprego da arbitragem e celebrar convenção (...) a autoridade administrativa 

exaure sua competência quanto à análise da conveniência e oportunidade da medida”, e a 

cláusula se torna “indisponível a um novo juízo de mérito”.
 84

 No mesmo sentido, MARÇAL 

JUSTEN FILHO afirma que não se pode admitir que a Administração guarde uma “carta na 

manga” enquanto aguarda o desenlace da arbitragem para, depois de conhecido o resultado, 

alegar a nulidade do procedimento de formação da sua vontade, pois há uma “dissociação 

entre procedimento prévio e arbitragem” (cf. tópico 4.1).
85
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A autotutela não é pretexto para comportamento contraditório, quebra da 

confiança, provocação de insegurança jurídica. Isto não é fazer prevalecer o interesse 

particular sobre o público. Não só porque a quebra de confiança pela Administração aumenta 

o seu “risco de crédito” no mercado econômico e o seu custo (logo, o custo para os cidadãos) 

de contratar, o que já seria motivo bastante. Mais que isso, a insegurança jurídica pode levar 

até mesmo a “risco democrático” no mercado político. O interesse público está na observância 

do Direito e na estabilidade das relações, sem o que nenhuma sociedade — nem as 

revolucionárias — consegue se organizar. 

A jurisprudência brasileira, a exemplo da estrangeira (cf. capítulo 3), tem praticado 

um “favor arbitral”
86

 não só em relação à Administração Pública, mas também em relação 

aos demais sujeitos de direito, dando sinal de que essas tentativas de judicializar a própria 

submissão à arbitragem já avençada — chamadas medidas antiarbitragem (anti-suit 

injuction) — não têm espaço no Direito pátrio.  

Segundo RAFAEL FRANCISCO ALVES,  o Direito brasileiro, ao reconhecer a 

autonomia da cláusula arbitral e o princípio da competência-competência, adotou duas das 

principais ferramentas contra as medidas antiarbitragem, incluindo o Brasil no circuito de 

países que dão proteção ao desenvolvimento deste instituto, que só admite controle prima 

facie, antes da arbitragem, e, a posteriori, sobre eventuais nulidades da sentença arbitral. O 

autor reconhece, porém, que, em casos excepcionais, especialmente nos de uso criminoso da 

arbitragem não há outra saída senão o recurso ao Judiciário, hipótese em que já não se estaria 

falando da simplesmente suspeição ou impedimento dos árbitros, mas de comprovada má-fé 

do árbitro que tem o propósito de favorecer uma das partes.
87  

Dentro da normalidade, deve prevalecer a sistemática da lei brasileira de 

arbitragem de que a regra é que as impugnações sejam feitas a posteriori — o que fica 

reforçado com a recente revogação do art. 25 da Lei 9.307/1996.
 

 

                                                 
86

 
 

Conceituando o “favor arbitral” (favor arbitri ou favor arbitrali) como um princípio que prescreve que “na 
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7.2.4.2 Controle da convenção arbitral e a revogação do art. 25 da Lei 9.307/1996 

Com a revogação do art. 25 da Lei 9.307/1996,
88

 o legislador brasileiro deu mais 

um passo na consolidação do sistema de controle exclusivamente posterior da sentença 

arbitral. Persiste, porém, a possibilidade de apreciação da validade e eficácia da convenção 

arbitral pelo juiz estatal na hipótese em que esta questão for trazida como matéria de defesa 

em contestação (art. 337, X, do CPC/2015). 

Para EUGÊNIA CRISTINA CLETO MAROLLA, “a revogação do artigo 25 não torna a 

arbitragem incompatível com o regime jurídico de direito público, pois a decisão sobre direito 

indisponível prejudicial ao mérito não faz coisa julgada, prescindindo, portanto, do poder 

estatal titularizado pelo juiz”.
89

 

Deve-se notar, no entanto, que, mesmo depois dessa alteração legislativa, o 

Superior Tribunal de Justiça, em caso relatado pela Min. FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, decidiu 

que “o Poder Judiciário pode, nos casos em que prima facie é identificado um compromisso 

arbitral ‘patológico’, i.e., claramente ilegal, declarar a nulidade dessa cláusula, 

independentemente do estado em que se encontre o procedimento arbitral”. O caso tratava de 

cláusula arbitral inserida em contrato de franquia, que foi considerado como contrato de 

adesão e, para o Tribunal, “todos os contratos de adesão, mesmo aqueles que não 

consubstanciam relações de consumo, como os contratos de franquia, devem observar o 

disposto no art. 4º, § 2º, da Lei 9.307/96”, razão pela qual, à falta deste requisito, a cláusula 

foi declarada nula.
90
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APERJ, 2016, p. 226. 
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Este julgado é um raro caso em que o Tribunal não seguiu o “favor arbitral” que 

tem sido regra nas suas decisões. A excepcionalidade do caso, porém, serve para confirmar a 

regra. 

Tendo em vista que os contratos da Administração Pública podem ser interpretados 

como tendo natureza de adesão, este é mais um motivo para que suas convenções observem a 

formalidade da assinatura separada, evitando que ao particular que interessa prolongar a 

controvérsia se valha desse argumento para adiar a solução do conflito (cf. tópico 4.3.2.2). 

Se houver alguma dúvida sobre a “indisponibilidade” de algum objeto do contrato, 

não se deve retroceder ao período em que vigia o art. 25 da Lei 9.307/1996. Cabe à 

Administração ou ao particular formar sua convicção sobre a matéria — preferencialmente 

em conjunto, evitando o prolongamento do conflito com debates desnecessários — e ajuizar a 

demanda pelo meio que entender cabível (judicial ou arbitral). Desde que de boa-fé, essa 

postura deve ser vista não como uma medida antiarbitragem, mas como regular exercício do 

direito de ação da parte que compreende que o objeto da demanda está fora do âmbito do 

pacto arbitral.  

Em tese, é possível que o administrador tenha realmente submetido a compromisso 

direito não disponível da Administração (e.g., a quantificação de área de reserva legal 

ambiental). Nesse caso, não seria recomendável aguardar o surgimento de conflito, a 

instalação da arbitragem e o proferimento da sentença arbitral, para só então se buscar a 

correção do vício congênito do negócio. Sobretudo antes do aparecimento de qualquer 

conflito, será razoável buscar desde logo a declaração de nulidade do compromisso, evitando-

se, assim, os custos decorrentes da instalação de arbitragem fadada ao fracasso. Instalada a 

arbitragem, porém, caberá ao árbitro decidir sobre sua própria competência, e, ainda que 

decida de forma errada, afirmando arbitrável o que não é, descabe qualquer medida judicial de 

ingerência no processo arbitral. A parte deverá aguardar a sentença arbitral para ajuizar a 

demanda anulatória, pois este é o sistema instituído com a revogação do art. 25 da 

Lei 9.307/1996. 

A revogação do art. 25 da Lei 9.307/1996 não altera (ao contrário, reforça) o 

“modelo de competência prioritária incondicionada dos árbitros”, que atribui precedência ao 

tribunal arbitral (já instituído) para analisar a existência, validade e eficácia da convenção de 

arbitragem, modelo este extraído, segundo RAFAEL FRANCISCO ALVES, da “leitura integrada 
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dos artigos 7º, 8º, 20, 33 da Lei 9.307/96, juntamente com os artigos 267, VII e 301, IX do 

Código de Processo Civil [atualmente, art. 337, X e art. 485, VII do CPC/2015], além do 

artigo II.3 da Convenção de Nova Iorque”.
91

 

Essas hipóteses reforçam a recomendação de que as convenções arbitrais da 

Administração sejam explícitas, tanto quanto possível, na delimitação do objeto, bem como 

que não deixe de observar formalidades simples que, na eventualidade de um conflito, podem 

prolongar a controvérsia — e prolongar os prejuízos aos cofres públicos.  

7.2.4.3 Impugnação por não aplicação do direito brasileiro: hipótese de sentença proferida 

fora dos limites da convenção 

Caso o árbitro não julgue por regras de direito, é possível cogitar de ajuizamento da 

ação do art. 33 da Lei 9.307/1996 com o fim de anular a sentença arbitral, sob fundamento de 

que configura hipótese de sentença arbitral proferida fora dos limites da convenção arbitral. 

É bem verdade que o árbitro julga sobre os limites de sua própria competência 

(competência-competência), bem como se presume que ele conhece o direito (iura novit 

curiae),
92

 cuja interpretação é incensurável. Essa interpretação, no entanto, deve partir das 

premissas delimitadas pela convenção arbitral, fora das quais o julgamento é anulável. 

Nesta hipótese se inclui o caso em que o árbitro julga por equidade, sem estar 

autorizado por lei a fazê-lo. O caso não será de error in judicando, mas de error in 

procedendo,
93

 e a sentença poderá ser anulada.
94

 Esse também será caso da arbitragem em que 

se deixou de aplicar o Direito brasileiro, o qual, segundo CARLOS ALBERTO DE SALLES, é 

matéria sobre a qual vige indisponibilidade normativa, e, como consequência, trata de 

hipótese de inarbitrabilidade no sentido de impossibilidade jurídica “lato sensu”.
95
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Ainda assim, não há outra forma de se aferir este vício senão pela análise da 

decisão do árbitro. A não ser que a decisão seja expressa no sentido de que o julgamento foi 

por equidade ou fundamentada em norma de direito estrangeiro, será muito difícil aferir se 

realmente houve descumprimento da convenção por parte do tribunal arbitral — (e.g. “tratou-

se de aplicação de equidade supletiva, de interpretação da lei, ou substitutiva, afastando a 

lei?” 
96

). Na medida em que não se pode admitir total ausência de controle (para que 

arbitragem não se torne arbitrariedade), não há alternativa senão confiar no controlador. O 

favor arbitral praticado pela jurisprudência brasileira, todavia, mitiga os riscos dessa 

intervenção. 

Em qualquer caso, é importante deixar claro que não cabe pedido de anulação com 

base em “não aplicação do regime jurídico administrativo”, embora o Direito brasileiro 

tenha sido aplicado. Essa questão diz respeito à substância da decisão, tratando-se de error in 

judicando, não censurável pelo Judiciário. 

7.2.4.4 Impugnação por prevaricação, concussão ou corrupção passiva 

Com a ampla divulgação midiática do recente julgamento do Caso “Tapie”, muito 

se falou em uso indevido da arbitragem, especialmente quando envolvida a Administração 

Pública.  

O Caso “Tapie” (ou Caso Adidas-Tapie-Lagarde, 1992-2016) envolvia a venda, 

por Bernard Tapie, ex-ministro francês, de sua participação societária na controladora da 

marca “Adidas”, por meio de mandato conferido a uma subsidiária do Banco Crédit Lyonnais, 

de propriedade parcialmente estatal e que, depois de liquidado, teve seu passivo administrado 

pelo grupo “CDR”, também estatal. Quando Bernard Tapie foi declarado falido, seus credores 

deram início a questionamentos judiciais sobre esta operação, que duraram anos, até que 

firmaram um compromisso arbitral, cujo resultado foi uma arbitragem com sentença favorável 

a Bernard Tapie e prejudicial ao CDR, do governo francês. Foram levantadas dúvidas sobre a 

imparcialidade de um dos árbitros em razão de sua proximidade com Tapie e pelo seu 
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histórico de sucessivas nomeações como árbitro por parte do advogado de Tapie. Também 

houve acusações de que o governo francês, que respondia pelo CDR, consentiu com a 

arbitragem para favorecer Tapie, que havia apoiado o então recém-eleito presidente Nicolas 

Sarkozy. Em junho de 2016, após longa batalha judicial, a Corte de Cassação francesa 

confirmou a anulação da sentença arbitral sob fundamento de fraude. O caso segue com a 

discussão da responsabilidade dos membros do governo francês, especialmente de Christine 

Lagarde, então ministra das Finanças.
97

  

Comentaristas especializados viram esse caso como um “teste de resistência” para 

Paris, que, por não o ter acobertado e por te lhe dado a devida sanção, reforçou sua reputação 

como centro internacional de arbitragem.
98

 Por outro lado, não se pode negar que também fica 

reforçada a necessidade de atenção para a accountability da arbitragem envolvendo entes 

públicos. 

O escopo deste trabalho não permite prolongar-se neste assunto, embora 

certamente mereça atenção. Tecem-se apenas algumas considerações, tendo em vista a 

hipótese de constatação de corrupção em arbitragem envolvendo a Administração brasileira. 

A primeira observação é a de que esta hipótese se enquadraria no art. 32, VI, da Lei 

9.307/1996, que afirma ser nula a sentença arbitral proferida por prevaricação, concussão 

ou corrupção passiva. O dispositivo seria uma ferramenta mais útil se não fosse o exíguo 

prazo decadencial de noventa dias para anular a sentença arbitral nessas condições — 

extremamente curto, quando comparado, por exemplo, com o prazo de quatro anos previsto 

para anular negócios jurídicos viciados por dolo em geral (art. 178 do CC/2002).
99

 A 

fiscalização deve ser eficiente para apurar tais fatos com rapidez, mas não se pode fechar os 

olhos para o lugar que a corrupção ocupa na história brasileira, que revela que é improvável 
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que isso ocorra. Esse fato, queira ou não, deve entrar na análise a ser feita pela Administração 

Pública em relação ao uso responsável da arbitragem, análise esta que deve ser feita de forma 

realista. 

A segunda observação remedia em parte a primeira. O principal instrumento de 

repressão desta hipótese estará na responsabilização dos agentes envolvidos. É sobretudo na 

certeza de punição (administrativa e criminal) e de responsabilização patrimonial (civil, 

correspondente à obrigação de recompor o dano), exercida na mente das pessoas naturais 

envolvidas, que se desestimula tal comportamento.
100

 

A última observação, que atua como instrumento de prevenção das duas 

anteriores, é a de que evitar esse tipo de situação é uma das principais razões para que a 

publicidade seja feita de forma séria e eficiente em relação à arbitragem, pois é dessa 

publicidade que se aferirá a higidez do procedimento. 

Com preocupação semelhante, em 2014, o governo italiano incorporou a “Câmara 

Arbitral para os Contratos Públicos” na “Autoridade Nacional Anticorrupção”, que é uma 

instituição independente que fiscaliza e concentra dados sobre as contratações públicas. É a 

responsável por manter uma lista de árbitros (selecionados a partir de chamamento público) e 

por indicar o árbitro-presidente das arbitragens que envolvem os contratos da 

Administração.
101

 Percebe-se, aqui, a preocupação com a accountability das arbitragens com 

entes públicos, por meio de instrumentos permanentes de vigilância. 
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A preocupação não é exclusiva em relação à arbitragem. Na Itália, assim como no 

Brasil, as autoridades judiciárias estatais também estão sob vigilância de seus órgãos de 

correição e sujeitas ao princípio da publicidade, sem que isso signifique interferência em sua 

missão jurisdicional — embora lá, como cá, haja certa resistência e constante preocupação na 

manutenção da independência da função jurisdicional aos órgãos de controle.
102

 

Trata-se de uma problemática inerente ao exercício de qualquer função (e ao eterno 

dilema: “quem controla o controlador?”). Conforme ressaltado por MARCELO JOSÉ 

MAGALHÃES BONÍCIO, não se deve encarar a arbitragem como um método que, por si, 

aumenta os riscos de corrupção. Para o autor, “a arbitragem não é, necessariamente, mais 

insegura que o processo judicial”, pois a adequação do meio de solução de conflitos inclui 

considerar suas formas de controle, judicial inclusive.
103

 

Com este ponto, quer-se deixar claro que a arbitragem não é — nem pode ser — 

fator de facilitação de desvios de finalidade administrativa. O ambiente arbitral não é, por si, 

mais ou menos corruptível que o judicial. Contudo, trata-se de nova área de atuação 

administrativa, que traz novo foco de accountability. 

A hipótese trata, claro, de uma patologia. Por isso não é aprofundada neste estudo, 

que se volta à fisiologia do regime jurídico aplicável à arbitragem com a Administração. Para 

evitar que a questão se desloque da fisiologia para a patologia, recomenda-se que os 

administradores públicos levem este aspecto em consideração, tanto ao regulamentar a 

conduta dos agentes que trabalharão com arbitragem, como ao estabelecer critérios de escolha 

da arbitragem como método de solução de conflito. 

*** 
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CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho teve como objetivo responder à questão: quais são as condições 

jurídicas devidas para que a arbitragem se apresente como um método adequado de solução 

de conflitos da Administração Pública brasileira, tendo em vista o regime jurídico a que ela 

está submetida enquanto sujeito de direitos materiais e processuais? Para tanto, partiu-se da 

visão unitária do Direito e da visão instrumental dos meios de solução de conflitos, cujo 

desenvolvimento levou às seguintes conclusões: 

1. (Direito processual). As categorias fundamentais da Teoria Geral do Processo 

devem ser relidas de modo a contextualizar a sua função no universo maior do sistema 

multiportas de solução de conflitos. Nesse sentido, viu-se que (i) a jurisdição não é (ao menos 

em parte) de monopólio estatal e que, no Brasil, não está reservada ratione personae; (ii) a 

arbitragem não implica renúncia ao direito abstrato de ação e é também um meio de acesso à 

ordem jurídica justa, no sentido de proporcionar às partes autonomia para escolha do meio 

que entenderem mais adequado para pacificar seu conflito; (iii) o processo é instrumento de 

regulação de poder decisório balizado pelo devido processo legal, que tem na imparcialidade 

do julgador, na isonomia das partes e no contraditório o núcleo duro da sua processualidade 

(= “processualidade mínima”), a qual é compartilhada entre processo judicial e arbitragem, 

enriquecida em cada um deles com diferentes técnicas, adaptadas de acordo com os 

respectivos métodos de trabalho (= “processualidade adequada”), já que não são métodos 

redundantes. 

2. (Direito administrativo). Por sua vez, os conceitos da Teoria do Estado e da 

Administração devem ser contextualizados na nova “arena pública”. O próprio conceito de 

“regime jurídico administrativo” deve ser entendido como o conjunto de normas aplicáveis à 

Administração, e não como um conjunto de normas exclusivamente ligado à noção de 

autoridade e excludente do “direito comum”. A Administração está autorizada a se valer de 

todos os métodos previstos em lei, ainda que não lhes sejam exclusivos. O fato de a pessoa 

jurídica pública ser titular de soberania (ou de autoridade dela decorrente) não implica que 

sempre estará em situação jurídica de império, de superioridade ou de unilateralidade. A 

arbitragem radicaliza essa “desverticalização” das relações administrativas ao colocar a 
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Administração em situação diametralmente inversa à costumeira “superioridade”, ou seja, na 

situação “inferior” de submissão ao arbítrio (mas não à arbitrariedade!) de um órgão privado. 

De ponta-cabeça, o objeto de estudo do direito administrativo requer nova perspectiva. 

3. (Supremacia do interesse público). Essa “desverticalização” das relações 

administrativas nada mais é que decorrência da necessidade de adotar métodos de trabalho 

dialogados. Na sociedade “pluriclasse”, o diálogo se torna necessário para que as “escolhas 

públicas” satisfaçam ao princípio democrático. A lógica não permite conceber um só 

“interesse público” nem tampouco interesses públicos necessariamente contrários aos 

interesses privados. O princípio da supremacia do interesse público não deve ser lido como 

“supremacia do prejuízo privado”: já é hora de superar a máxima do século XVI de que “o 

príncipe não concede tanto que não retenha sempre mais”. 

4. (Indisponibilidade do interesse público). A citada “desverticalização” decorre, 

ainda, do fato de que se tornou necessário “governar por contrato” para atender aos “cidadãos-

consumidores” com eficiência (“Administração contratual”). A teoria não pode se distanciar 

da prática a ponto de crer que é possível realizar o interesse público sem que a Administração 

contrate no mercado econômico. Neste cenário, o princípio republicano é atendido pelo 

razoável, motivado, transparente, impessoal e eficiente gasto público, de modo que o princípio 

da indisponibilidade do interesse público não deve ser lido como indisponibilidade das coisas 

públicas, mas sim como indisponibilidade dos valores que condicionam o agir estatal.  

5. (Arbitrabilidade subjetiva). Se o critério de arbitrabilidade subjetiva adotado 

no Direito brasileiro é a capacidade de contratar; se a Administração é pessoa capaz de 

contratar; se não há outra norma que excepcione esta, logo, ao prever que a Administração 

pode ser parte em arbitragem, a Lei 13.129/2015 reescreveu para um sujeito o que já estava 

escrito para todos (art. 1º, caput e §1º da Lei 9.307/1996). Desta forma, hoje, a arbitrabilidade 

subjetiva da Administração é confirmada tanto por atender ao requisito qualitativo que já 

estava na lei, como pelo critério normativo (da Lei 9.307/1996 e das leis especiais) que 

convive redundantemente com ele. 

6. (Arbitrabilidade subjetiva; França). A visão unitária do Direito faz-se presente 

também na análise de ordenamentos estrangeiros. Em países de jurisdição dual como França e 

Itália, isso significa considerar que a reserva de jurisdição dos juízes administrativos implica 

uma lógica inversa à brasileira: lá, não se presume que outros juízes (arbitrais ou estatais) 
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possam exercer jurisdição sob a Administração, mas apenas a própria Administração pode 

exercer jurisdição “sob si própria”. Por isso é que  a jurisprudência francesa fala em “princípio 

da interdição da arbitragem às pessoas de direito público”. Tanto o legislador francês como o 

italiano cuidou de reverter esta presunção (nas hipóteses que entenderam adequado), tendo em 

vista a importância que a arbitragem tomou nas relações comerciais da Administração 

Pública. 

7. (Arbitrabilidade objetiva). Assim, a questão da arbitragem no âmbito 

administrativo se desloca para a arbitrabilidade objetiva, critério esse que também deve 

considerar o Direito na sua completude. Nesse sentido, CARLOS ALBERTO DE SALLES afirma 

que, além dos critérios da disponibilidade e da patrimonialidade adotados no Brasil (art. 1º da 

Lei 9.307/1996), deve-se verificar a licitude do exercício de jurisdição sob o objeto da 

convenção arbitral (arbitrabilidade como possibilidade jurídica “lato sensu”), bem como se 

ater este exercício aos nela limites impostos (arbitrabilidade convencional ou “arbitrability”). 

Na convenção arbitral da Administração, nota-se, de fato, que há limites legais que devem ser 

respeitados independentemente de convenção. 

8. (Arbitrabilidade objetiva; Itália). O estudo do direito italiano proporciona 

reflexões importantes e úteis na busca de critérios de definição dos “direitos patrimoniais 

disponíveis da Administração Pública”. Não se usa o critério do interesse público 

“secundário” na Itália, onde surgiu este conceito, pois ele se presta à ponderação entre 

interesses públicos (de quaisquer naturezas), a fim de sopesar qual é o prevalecente. É errado 

associar este critério ao da indisponibilidade do interesse público. O próprio direito italiano 

adota outro critério de arbitrabilidade nas relações administrativas, que é o do “direito 

subjetivo” (diritto soggetivo), aquele que representa situação de vantagem protegida pelo 

ordenamento no interesse individual de alguém em relação ao Estado (e.g. indenização), 

diferente do “interesse legítimo” (interesse legittimo), que trata da proteção dada pelo 

ordenamento contra o Estado no interesse geral (e.g. abuso de poder expropriatório). Este 

conceito é útil porque considera, objetivamente, uma situação jurídica, não elementos vagos e 

abstratos como o “mero interesse da Administração” em contraposição ao “interesse público”. 

9. (Adequação). Além da validade jurídica, deve-se chamar atenção também para 

a adequação do objeto da convenção arbitral, que servirá de justificativa para o ato 

administrativo de opção pela arbitragem. Do ponto de vista jurídico-material, nota-se que as 

relações contratuais são aquelas mais vocacionadas para a solução arbitral, e convém à 
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Administração consolidar a prática neste âmbito antes de se aventurar em outros. Do ponto de 

vista jurídico-processual, nota-se que a especialização do julgador, a flexibilidade 

procedimental e a celeridade são os fatores de mais destaque na opção pela arbitragem. Do 

ponto de vista extrajurídico, importa fazer a análise econômica da arbitragem nas relações 

administrativas, considerando, de um lado, a perda de economia de escala ao fugir à própria 

Justiça estatal e, de outro lado, a redução dos custos de transação provocada pela adoção de 

uma política de uso da arbitragem como solução de conflitos em certas relações contratuais 

nas quais se quer coibir comportamentos oportunistas e diminuir o custo do risco de litigar 

contra o Estado.  

10. (Convenção arbitral). A convenção arbitral tem natureza de negócio jurídico 

processual e, como tal, pressupõe uma declaração de vontade administrativa que se junta à 

vontade declarada pela outra parte a fim de formar o acordo. Daí se falar em negócio 

administrativo processual. Assim, o iter de formação (noção de processo) da vontade 

administrativa a ser declarada (noção de ato) no acordo que originará a convenção arbitral 

(noção de negócio) pode ser estudado aproveitando-se da metodologia das teorias de ato, 

negócio e processo. 

11. (Ato administrativo pré-negocial). A noção de ato administrativo não está 

necessariamente ligada ao ato unilateral de autoridade. Estende-se a qualquer ato “destacável” 

da Administração, do qual se afere a licitude das suas práticas. No ato de opção arbitragem, 

tem-se que: (i) o agente competente não é necessariamente a autoridade com competência 

para “acordos ou transações” (art. 1º, §2º da Lei 9.397/1996), previsão esta que se aplica 

apenas à Administração direta federal, devendo os demais entes exercerem sua autonomia de 

auto-organização administrativa em suas leis, em relação às quais ainda se pode extrair tal 

competência dos poderes para contratar, competência esta que, exercida, implicará 

exaurimento da discricionariedade administrativa, de modo que a Administração não poderá 

alterar unilateralmente este pacto; (ii) a forma deve ser escrita, e é adequado, mas não 

obrigatório que seja previamente em edital, já que não se exclui a possibilidade de 

compromisso arbitral para a Administração; (iii) o objeto será a “escolha pública” pela 

arbitragem, que deve se pautar por critérios técnicos, objetivos e impessoais, com vistas à 

prática do ato mais eficiente, respeitadas as condições legais e a publicidade para tanto; (iv) o 

motivo corresponderá à análise de adequação acima descrita, que deverá ser declinada na 

motivação; (v) a finalidade deverá considerar não só o uso da arbitragem no caso concreto, 
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mas também, de modo mais amplo, a posição da arbitragem da política de solução de 

conflitos do respectivo ente. 

12. (Negócio jurídico arbitral). As limitações legais de manifestação de vontade da 

Administração refletirão na convenção arbitral, condicionando o seu objeto. O particular não 

poderá alegar desconhecimento destas condições pois se confundem com a própria legalidade. 

Assim, tem-se que: (i) dentre os sujeitos da convenção está a Administração (pessoa jurídica), 

que é capaz para firmá-la bem como para negociar o conteúdo da convenção dentro dos 

parâmetros legais, já que é precisamente esta possibilidade de autorregramento processual 

que se busca ao optar pela arbitragem; (ii) a forma será livre desde que exercida efetivamente 

esta possibilidade de negociação, afastando o caráter de cláusula de adesão da convenção 

arbitral; caso contrário, deverá atender a forma destacada no art. 4º, §2º da Lei 9.307/1996; 

(iii) ainda assim, jamais se exercerá tal negociação em relação aos objetos “ex lege”, mas 

apenas em relação aos objetos “ex voluntate”, dentro dos limites que existem para tanto. 

13. (Objeto ex lege: arbitragem de direito). A arbitragem deverá seguir o direito 

brasileiro, por decorrência do princípio da legalidade. Obviamente, pressupõe-se aplicação na 

sua inteireza, considerando todo o ordenamento e a expectativa sobre a sua interpretação e 

aplicação, extraída de doutrina, jurisprudência, súmulas vinculantes e não vinculantes e do 

controle concentrado de constitucionalidade pelo STF. Tratando-se de matéria de mérito, 

porém, ― desde que não caracterizada teratologia tal que se possa considerar proferida fora 

dos limites da convenção (art. 32, IV da Lei 9.307/1996) ―, não haverá remédio para 

eventual error in judicando na sua aplicação. A falta de remédio, porém, não significa 

autorização para errar.  

14. (Objetos ex lege: sede brasileira e língua portuguesa). A Lei 11.079/2004 

(PPPs) e o Decreto 8.465/2015 (portos) preveem mais dois objetos obrigatórios nos seus 

âmbitos: (i) a “sede” no Brasil, exigência esta que não se encontra nas demais arbitragens 

regidas por outras normas, caso em que a eventual arbitragem no exterior demandará razoável 

motivação para esta escolha extraordinária; (ii) a língua portuguesa, imperativo para a 

eficiência da publicidade e dos demais meios de controle, o que não impede o uso de outros 

idiomas, e.g., em documentos bicolunados. 

15. (Objetos ex voluntate: árbitros e câmaras arbitrais). A relação que as partes 

têm com os árbitros e com as câmaras é contratual, contudo, não se trata de contrato 
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sinalagmático, caracterizado pela utilidade de interesses contrapostos entre as partes (o 

árbitro não está obrigado a julgar neste ou naquele sentido), mas sim de contrato plurilateral 

pelo escopo comum de por em prática a atividade arbitral. Esses contratos não se enquadram 

em nenhuma das hipóteses tipificadas na Lei 8.666/1993, de modo que não se trata de caso 

típico nem de licitação, nem de dispensa e nem de “inexigibilidade”. A identidade de razão 

jurídica (inviabilidade da licitação), porém, permite extrair, por analogia, a norma de que a 

contratação de árbitros e câmaras arbitrais deve ser direta, não incidindo aqui a regra da 

licitação. Não se afasta, porém, o dever de se observar critérios objetivos, impessoais e 

razoáveis nesta escolha. 

16. (Procedimento Arbitral). Por definição, o procedimento arbitral é “atípico” em 

relação ao procedimento “típico” do Código de Processo Civil, e assim deve ser porque 

arbitragem e processo judicial não são sistemas redundantes, mas métodos de trabalho 

diferentes. Pode-se dizer que a convenção arbitral é um “negócio-jurídico quadro”, dentro do 

qual haverá diversos outros negócios jurídicos processuais, todos atípicos em relação ao 

Código de Processo Civil. Este afastamento das regras processuais codificadas não representa 

óbice para a Administração participar de arbitragem, que tem plena capacidade de celebrar 

negócios jurídicos atípicos. Consequentemente, tampouco se aplicarão as “prerrogativas” da 

Fazenda em juízo, questão esta que é compatível com a arbitragem pois esta, como aquelas, 

tem o mesmo objetivo de proporcionar adequação do procedimento, de modo que a 

Administração pode convencionar prazos e meios de comunicação compatíveis com sua 

realidade. 

17. (Sentença arbitral; mérito administrativo; cláusulas exorbitantes). A 

observância do direito brasileiro impõe ao árbitro, assim como ao juiz estatal, um limite de 

cognição em relação ao mérito administrativo, podendo dele “tomar conhecimento” apenas 

para aferir suas consequências patrimoniais. Trata-se de exemplo de inarbitrabilidade no 

sentido de impossibilidade jurídica “lato sensu”. A afirmação do STJ de que o ente 

administrativo “não pode pretender exercer poderes de supremacia contratual” quando 

convenciona arbitragem (Caso “TMC”) não pode ser lida no sentido de que a cláusula arbitral 

revoga as cláusulas exorbitantes, primeiro, porque estas estão previstas em lei (logo, são 

irrevogáveis por convenção), segundo, porque a autonomia da cláusula arbitral é uma via de 

mão dupla: o contrato não afeta a arbitragem, mas a arbitragem também não afeta o contrato. 

O que aquele precedente fixa é que a Administração não pode exercer supremacia contratual 
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em relação à convenção arbitral (obviamente, tampouco pode abusar de outros direitos para 

atingi-la por via indireta, o que, porém, depende de prova de má-fé, que não se presume). 

18. (Medidas de urgência). É improvável que se veja em arbitragem hipótese de 

vedação legal à concessão de liminares contra a Administração, pois se tratam de casos que 

discutem relações estatutárias ou poderes de polícia, que fogem à cognição do árbitro. Em 

tese, porém, aplicando-se o Direito brasileiro, aplicam-se as mesmas vedações. Igualmente, é 

improvável que se veja hipótese de violação à “ordem pública” contra a qual caiba pedido de 

suspensão de liminar. Contudo, presumindo a hipótese de que houve violação à “ordem 

pública”, seria, sim, cabível a cassação da decisão por suspensão de liminar, a qual, lembre-se, 

cassa apenas os efeitos da decisão, não adentrando no mérito, de modo que a cognição do 

árbitro continua preservada. Contudo, tendo em vista que a decisão do árbitro, por si, não tem 

efeitos coercitivos (o que não significa autorização para descumpri-la), entende-se que a 

suspensa da liminar só seria cabível se fosse intentada a execução forçada da decisão no Poder 

Judiciário, a qualquer momento (antes, durante e depois da arbitragem).   

19. (Cumprimento de sentença arbitral; precatório). Espera-se que toda decisão 

jurisdicional seja cumprida espontaneamente. Isto também é verdade no caso das decisões 

arbitrais condenatórias de obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa, bem como, em relação às 

empresas estatais em regime de concorrência, das decisões condenatórias de pagar. No caso 

das pessoas jurídicas de direito público e das empresas estatais que não estão em regime de 

concorrência, porém, as obrigações condenatórias de pagar devem ser executadas por meio de 

precatórios, pois a sentença arbitral tem os mesmos efeitos (e a mesma natureza) da sentença 

judicial (art. 31 da Lei 9.307/1996). A regra do precatório é uma norma cogente de direito 

constitucional financeiro, logo, não poderia ser afastada pela lei ordinária (Lei 9.307/1996 ou 

qualquer outra) Na medida em que a lei não previu outra via inscrição na fila dos precatórios 

senão a requisição judicial, esta hipótese de cumprimento de sentença arbitral pode ser 

caracterizada como de processo necessário (diferentemente do que ocorre em obrigações de 

pequeno valor, em que o pagamento é administrativo). 

20. (Cumprimento de sentença; exceções ao precatório). É possível celebração de 

acordo antes da sentença arbitral, caso este que não se submeterá ao regime de precatórios, 

bastando atender os requisitos normais para criação de gasto público. Se homologado o 

acordo pelo árbitro, torna-se título executivo judicial e, então, deverá observar a ordem de 

precatórios. É possível, ainda, haver acordos para pagamento, desde que haja previsão legal e 
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que se demonstre vantajosidade. Não é possível o pagamento voluntário pelo fundo de PPP 

da União, cuja lei prevê seu uso apenas para hipóteses de pretensões não resistidas. Ainda que 

o legislador autorizasse a hipótese, ela seria controversa, ante o princípio da isonomia 

implícito no regime de precatório. Pode-se, porém, vislumbrar o seu funcionamento nos 

moldes da execução de garantias contratuais nos casos em que igual solução seria dada se a 

sentença fosse judicial, e desde que dentro dos limites da garantia. 

21. (Accountability). Superadas as dúvidas jurídicas sobre a arbitragem no setor 

público, revela-se que parte da resistência ao tema decorre da desconfiança que se tem em 

relação a agentes públicos e árbitros. Esta desconfiança aumentou com notícias de casos de 

corrupção em arbitragens público-privadas estrangeiras (e.g. Caso “Tapie”). Na medida em 

que a accountability (ou responsividade) é a “institucionalização da desconfiança”, percebe-se 

sua pertinência ao tema, tanto no âmbito da sociedade civil (accountability “vertical” = meios 

de controle público), como no âmbito das próprias instituições estatais (accountability 

“horizontal” = meios públicos de controle). Nesse sentido, por exemplo, a Itália incorporou a 

“Câmara Arbitral para os Contratos Públicos” à sua “Autoridade Nacional Anticorrupção”. 

22. (Meios de controle público; publicidade). A publicidade é o principal 

instrumento de accountability que se pode ter nas arbitragens da Administração. É uma 

tendência mundial em arbitragens de investimento, compatível com a arbitragem que não tem 

a confidencialidade como elemento imprescindível. Assim, quando presente um ente público, 

a publicidade deve ser a regra, ressalvados os casos de sigilo legal (e.g. propriedade 

intelectual; privacidade). A prática dessa publicidade deve ser compatível com a 

funcionalidade da arbitragem (como, em juízo, deve ser compatível com o processo estatal). 

Há controvérsias sobre a sua amplitude, mas é seguro afirmar que a publicação dos principais 

documentos da arbitragem (convenção, solicitação de arbitragem, termo de arbitragem, 

sentença, entre outros) está dentro dos deveres de publicidade ativa que devem reger o 

procedimento arbitral com a Administração. Esta publicidade pode ser providenciada pela 

câmara arbitral ou pelas próprias partes, mas, quando envolver informações sobre a outra 

parte ou terceiros, dependerá de decisão do árbitro. Em todo caso, descabe à arbitragem 

servir de ferramenta para diminuir a publicidade natural da própria relação material 

(contratual). 

23. (Meios de controle público; amicus curiae). No âmbito das arbitragens de 

investimento, as repercussões das arbitragens para além das partes têm chamado a atenção da 



 

 

 

315 

sociedade civil, o que tem levado à pressão para admissão de amici curiae. A doutrina já tem 

consolidados alguns critérios para tal admissão, como a limitação da argumentação ao escopo 

do processo, a pertinência temática e representatividade adequada do terceiro e a necessidade 

de trazer elementos novos ao processo que não se limitem às partes. Este expediente, de fato, 

funciona como fator legitimador da arbitragem junto à sociedade. No entanto, deve-se ter em 

vista que as arbitragens de investimento estão inseridas em um âmbito muito maior do que se 

cogita para a arbitragem comercial de direitos patrimoniais disponíveis da Administração 

brasileira, caso em que a participação de amici curiae não pode ser vista como algo ordinário. 

O que se espera é que a arbitragem não afete terceiros, de modo que o mais adequado é 

delimitar o objeto da arbitragem para assuntos de cunho estritamente contratual e até mesmo 

com limitação de valor (high-low arbitration). 

24. (Meios públicos de controle; controle interno vs. controle externo). Do outro 

lado, o próprio Estado também tem o dever de cuidar da lisura de suas arbitragens. Esta tarefa 

cabe eminentemente à Advocacia Pública, carreira cuja importância se destaca neste tema, 

pois realiza o controle interno da Administração, o que se verá tanto na fase contratual da 

arbitragem (opção e elaboração da convenção arbitral) como na fase contenciosa (defesa da 

Administração). Este controle interno é especialmente importante porque o único modo de 

influenciar o resultado da arbitragem é “por dentro”, isto é, participando dela, já que sua 

decisão de mérito está imune a alteração pela via externa. Aos demais órgãos, cabe o controle 

externo apenas. Ao Ministério Público não caberá exercer função de fiscal da lei nem muito 

menos a defesa do Estado, que lhes é vedada e que já é exercida pela Advocacia Pública. Ao 

Tribunal de Contas tampouco caberá intervir na esfera interna da arbitragem. A estes órgãos, 

contudo, caberá, dentro de sua competência, coibir malversações no uso da arbitragem. Não 

se pode confundir malversação com resultado que simplesmente contrarie o entendimento do 

órgão de controle sobre o julgamento de mérito.  

25. (Meios públicos de controle; controle judicial). Superada a fase de resistência 

da Administração à arbitragem com o uso indevido de anti-suit injuctions, cuja prática deve 

ser combatida e de fato é, no Brasil, pelo “favor arbitral” que os seus Tribunais têm 

observado, deve-se esperar uma fase em que a Administração participe das arbitragens de 

boa-fé e em alto nível. Não se pode perder de vista, porém, que, em casos teratológicos, certas 

medidas devem ser tomadas, a princípio, depois de concluída a arbitragem. Seria o caso da 

sentença arbitral que manifestamente não observou o julgamento por regras de direito 

brasileiro, tendo julgado, por exemplo, por equidade ou de acordo com as leis estrangeiras, 
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hipótese em que se pode cogitar de anulação da sentença por ter julgado fora dos limites da 

convenção arbitral (art. 32, IV da Lei 9.307/1996). Não se pode fechar, ainda, os olhos para a 

possibilidade de ocorrência de fraude à lei e corrupção por meio de arbitragem (Caso 

“Tapie”), cabendo ao Poder Judiciário coibir estas práticas, anulando as respectivas sentenças 

e condenando os contraventores, de modo a consolidar a arbitragem como método seguro e 

sério para solução dos conflitos administrativos. 

26. (Processo arbitral devido e adequado à Administração). As características 

acima estudas permitem responder à questão inicialmente posta. O processo arbitral devido à 

Administração é aquele que observa o “regime jurídico administrativo”, assim compreendido 

não como um “regime de autoridade”, mas simplesmente um conjunto de regras especiais a 

que este sujeito de direito também está submetido, sem prejuízo das demais regras do 

ordenamento. Este regime condiciona as opções que se pode fazer na convenção arbitral e, 

consequentemente, influencia no modo de ser do processo arbitral, cujas regras não só advém 

da convenção arbitral como, em alguns casos, advém diretamente da lei, na medida em que o 

“estatuto social” deste sujeito de direitos se confunde com a própria “legalidade”. O processo 

arbitral adequado à Administração, por sua vez, será aquele que considerou estas limitações 

ao se optar pela arbitragem e ao regulamentar o seu modo ser, levando à arbitragem aquelas 

demandas que efetivamente terão melhor tratamento nesta via, sobretudo tendo em vista o 

ganho de especialização material (com árbitros especialistas) e processual (com procedimento 

adaptado) que com ela se pode obter.   

Finalmente, conclui-se, de um lado, que a hipótese em estudo é parte de um 

contexto maior no qual não é mais funcional o tratamento isolado do “regime jurídico 

administrativo”, pois a dinâmica da Administração em uma visão unitária do Direito é 

essencial para que se façam escolhas verdadeiramente devidas e adequadas ao interesse 

público (que podem ou não incluir arbitragem). Do outro lado, comprova-se que a arbitragem 

não é desnaturada com a presença da Administração Pública, mas seu regime jurídico limita 

as opções para convencioná-la, característica esta que deve ser considerada para se avaliar em 

que medida a arbitragem se apresenta como um método de trabalho adequado para as suas 

controvérsias. A compreensão conjunta destas conclusões é determinante para que a 

arbitragem se consolide como um dos métodos do sistema multiportas de solução de conflitos 

do qual a Administração Pública possa e deva se valer. 
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APÊNDICE 

JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA 

ANO PROCESSO RESUMO DECISÃO 

1973 Espólio de Henrique Lage vs. 

União Federal 

 

STF  

AI 52.181 

Rel. Min. Bilac Pinto 

j. 14.11.1973 

DJ 15.2.1974, p. 720 

 Tema: constitucionalidade do juízo arbitral. 

 Caso: Em 1942, a União expropriou bens e direitos da Organização 

Lage e do espólio de Henrique Lage. Proposta solução 

arbitral, aceita pelo Ministro da Fazenda, o Presidente da 

República decretou a solução do caso concreto por 

arbitragem (Decreto-Lei 9.521/1946). No governo seguinte, 

o novo PGFN suscitou a inconstitucionalidade do juízo 

arbitral e levou o Legislativo a rejeitar liberação 

orçamentária. Os prejudicados ingressaram no Judiciário, e 

foram vencedores na 1ª instância, no TRF e no STF. 

 Conclusão: 

(i) é legal o juízo arbitral, até mesmo nas causas contra a 

Fazenda; 

(ii) é legal a cláusula de irrecorribilidade da sentença arbitral, 

que não ofende a Constituição (de 1967 — EC 1/1969). 

 

INCORPORAÇÃO — BENS E DIREITOS DAS EMPRESAS 

ORGANIZAÇÃO LAGE E DO ESPÓLIO DE HENRIQUE LAGE — 

JUÍZO ARBITRAL — CLÁUSULA DE IRRECORRIBILIDADE — 

JUROS DE MORA — CORREÇÃO MONETÁRIA. 

1 — Legalidade do Juízo Arbitral, que nosso Direito sempre admitiu 

e consagrou, até mesmo nas causas contra a Fazenda. Precedente do 

Supremo Tribunal Federal.  

2 — Legitimidade da cláusula de irrecorribilidade de sentença 

arbitral, que não ofende a norma constitucional. (...). 

 

1989 SUDECO-CONVAP, 

Homologação de laudo 

arbitral 

 

Tribunal Federal de Recursos 

Apelação Cível 137.279 

j. 28.03.1989  

Fonte: TACITO, 

Arbitragem... cit., 2005, 

p. 140. 

 Tema: legalidade; previsão legal específica. 

 Caso: Homologação de laudo arbitral relativo à liquidação de dívida 

vinculada a contrato de obra entre a SUDECO e a 

empreiteira CONVAP  

 Conclusão:  

(i) deve haver autorização legislativa para que a autarquia 

celebre compromisso 

“Sem autorização legislativa não pode a autarquia celebrar 

compromisso para resolução de pendências por meio de juízo arbitral”. 
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1999 

 

SERVENG — Civilsan S/A, 

Construtora Andrade 

Gutierreza S/A vs. Tribunal de 

Contas do Distrito Federal 

 

TC/DF 

Decisão 7235/97 

Decisão 5372/98 

 

Revertidas pelo: 

 

TJ/DF 

Conselho Especial 

MS 199.00.2.003066-9 

Rel. Des. Nancy Andrighi 

j. 18.5.1999 

DJU 18.8.1999 

 Tema: arbitrabilidade vs. regime administrativo 

 Caso: TC/DF determinou que a Companhia de Água e Esgotos de 

Brasília — CAESB se abstivesse de recorrer ao Juízo 

Arbitral para dirimir questões contratuais, o que contrariava 

as disposições expressas do Edital de Licitação, de que 

resultaram os contratos firmados entre CAESB e SERVENG 

(impetrante), regidos pelo Decreto-Lei 2.300/1986 (que 

regulava as licitações federais à época), cujo art. 45 vedava o 

juízo arbitral apenas em contratos com pessoas estrangeiras. 

 Conclusão: 

(i) a aplicação subsidiária do direito privado e da teoria geral 

dos contratos faz compatível a inclusão de convenção 

arbitral em contrato administrativo.  

MANDADO DE SEGURANÇA — POLO PASSIVO — 

TEMPESTIVIDADE — LICITAÇÃO — INTERESSE PÚBLICO 

INDISPONÍVEL — JUÍZO ARBITRAL — DECRETO-LEI 2.300 E 

LEI 8.666 — POSSIBILIDADE. (...) 

III — Pelo art. 54, da Lei nº 8.666/93, os contratos administrativos 

regem-se pelas suas cláusulas e preceitos de direito público, aplicando-

se-lhes supletivamente os princípios das teoria geral dos contratos e 

as disposições de direito privado, o que vem reforçar a possibilidade 

de adoção do juízo arbitral para dirimir questões contratuais. 

IV — Cabe à Administração Pública cumprir as normas e condições 

constantes do Edital de Concorrência, ao qual está vinculada. 

V — Os Tribunais de Contas não possuem função jurisdicional pois não 

julgam. Sua função é fiscalizadora e, por isso, suas decisões não são 

sentenças, mas pareceres ou deliberações sujeitas ao crivo do judiciário. 

VI — Segurança concedida. 

2004 Eliomar de Souza Coelho vs. 

Fundação Guggenheim e 

Município do Rio de Janeiro  

 

TJ/RJ 

Ação Popular 2003.002.07839 

Rel. Ademir Pimentel 

j. 12.2.2004 

 Tema: confidencialidade e legislação estrangeira  

 Caso: Questionou-se a validade do contrato que tratava sobre a 

elaboração do projeto de construção (mas não a construção 

em si) do Museu Guggenheim no Rio de Janeiro. O contrato 

previa execução orçamentária para 10 anos, contrato de 

crédito com entidade estrangeira e cláusula arbitral, com 

aplicação da lei de Nova Iorque, com sede em Londres e 

com procedimento sigiloso. 

 Conclusão:  

(i) o sigilo viola o princípio da publicidade; 

(ii) a escolha de lei estrangeira viola o princípio da soberania. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO 

AO QUAL SE NEGOU SEGUIMENTO COM BASE NO ART. 557, 

DO CPC, C/C 31, VIII, DO RITJ. AGRAVO INTERNO. CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. PLANO PLURIANUAL. LEGISLAÇÃO 

ESTRANGEIRA. SUBMISSÃO DO MUNICÍPIO, ENTE OU 

COMPONENTE DA FEDERAÇÃO, À ARBITRAGEM. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO 

TERATOLÓGICA OU ATENTATÓRIA À LEI QUE MEREÇA SER 

MODIFICADA. IMPROVIMENTO DO AGRAVO. (...) III — Revela-

se atentatório aos preceitos constitucionais o estabelecimento de 

cláusula na qual se exige o sigilo na arbitragem, não podendo o 

Município a ela se submeter ante a indisponibilidade do direito em 

discussão, traduzindo um atentado à soberania quedar-se o 

componente da Federação, genuflexo, às leis alienígenas. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/125749/decreto-lei-2300-86
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11303391/artigo-54-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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2005 COPEL — Companhia 

Parense de Energia vs. UEG 

Araucária Ltda. 

 

TJ/PR 

Agravo de Instrumento 

174.874-9/02 

Rel. Juiz Conv. Fernando 

César Zeni 

j. 10.5.2005 

Fonte: www.cbar.org.br 

 Tema: arbitrabilidade subjetiva e objetiva 

 Caso: Questionou-se a arbitrabilidade objetiva de relação contratual 

de comercialização de energia elétrica por parte de 

sociedade de economia mista. 

 Conclusão:  

(i) energia elétrica é direito disponível, logo, passível de 

decisão por arbitragem; 

(ii) sociedade de economia mista pode dispor de direitos 

disponíveis em cláusula compromissória; 

(iii) reafirmação do princípio competência-competência. 

ARBITRAGEM. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DECISÃO 

PROFERIDA EM AÇÃO POPULAR QUE DEFERIU PEDIDO PARA 

SUSPENSÃO DO PROCESSO ARBITRAL, AO ARGUMENTO DE 

CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. 

INADMISSIBILIDADE. COMPRA E VENDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. DIREITO DISPONÍVEL. DISCUSSÃO DA VALIDADE 

DO CONTRATO NO ÂMBITO DO PROCESSO DE ARBITRAGEM. 

POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ART. 8º E 25 DA 

LEI 9.307/96. RECURSO IMPROVIDO. De acordo com o que estatui a 

Lei 9.307/96, é necessária a suspensão do processo de arbitragem toda 

vez que surgir, no seu âmbito, questão prejudicial sobre direitos 

indisponíveis, ou seja, quando a matéria não pode ser objeto de 

convenção de arbitragem. Comercialização de energia elétrica, e as 

obrigações daí decorrentes, é direito disponível, conceito que se 

extrai dos art. 4º, §§ 5º e 7º da Lei 10.848/04. Ademais, o art. 8º da 

Lei 9.307/96 é taxativo ao estatuir que aos árbitros é atribuída a tarefa 

de “decidir as questões acerca da existência, validade e eficácia ... do 

contrato que contenha a cláusula compromissória”. 

2005/ 

2007 

 

 

AES Uruguaiana 

Empreendimentos Ltda. vs. 

Companhia Estadual de 

Energia Elétrica — CEEE  

 

STJ,  

2ª Turma, Rel. Min. Otávio de 

Noronha 

RESP 612.439-RS 

j. 25.10.2005  

DJE 14.9.2006 

RESP 606.345-RS e RESP 

606.439-RS 

j. 17.5.2007 

DJE 8.6.2006 

 Tema: cláusula arbitral vs. cláusulas exorbitantes 

 Caso:  CEE ajuizou ação questionando relação contratual de compra 

de potências de energia elétrica da AES, que alegou carência 

de ação em razão de cláusula arbitral, não acolhida em 1º 

grau, nem no TJ/RS que entendeu que, na prestação de 

serviço essencial, sobrepunha-se a inafastabilidade do 

judiciário; a cláusula arbitral conferiria mera faculdade. Em 

RESP, o STJ reverteu esta decisão, entendendo que: 

 Conclusão:  

(i) são válidos e eficazes os compromissos arbitrais firmados 

por sociedade de economia mista;  

(ii) o juízo arbitral não pode ser afastado unilateralmente por 

uma das partes pelo só ajuizamento de ação judicial. 

PROCESSO CIVIL. JUÍZO ARBITRAL. CLÁUSULA 

COMPROMISSÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, VII, 

DO CPC SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DIREITOS 

DISPONÍVEIS. (...).  

3. São válidos e eficazes os contratos firmados pelas sociedades de 

economia mista exploradoras de atividade econômica de produção 

ou comercialização de bens ou de prestação de serviços (CF, art. 173, § 

1º ) que estipulem cláusula compromissória submetendo à arbitragem 

eventuais litígios decorrentes do ajuste. (...)  

[VOTO DO RELATOR] 

“O juízo arbitral, havendo suposto litígio, não poderá ser afastado 

unilateralmente, de forma que não poderá apenas uma das partes 

contratantes impor seu veto ao procedimento arbitral”. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11291383/artigo-8-da-lei-n-9307-de-23-de-setembro-de-1996
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11289430/artigo-25-da-lei-n-9307-de-23-de-setembro-de-1996
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103445/lei-de-arbitragem-lei-9307-96
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103445/lei-de-arbitragem-lei-9307-96
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10971074/artigo-4-da-lei-n-10848-de-15-de-mar%C3%A7o-de-2004
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033911/lei-10848-04
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11291383/artigo-8-da-lei-n-9307-de-23-de-setembro-de-1996
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103445/lei-de-arbitragem-lei-9307-96
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2006/ 

2008 

 

 

TMC — Terminal 

Multimodal de Coroa Grande 

SPE vs. Ministro de Estado da 

Ciência e Tecnologia  

 

STJ 

1ª Seção (Público) 

Mandado de Segurança 

11.308-DF 

Rel. Min. Luiz Fux 

j. 9.4.2008 

DJE 19.5.2008 

 

*Idem: 

AgR no MS 11.308-DF 

AgR no MS 21.2763 

DJE 14.08.2006 

 Tema: cláusula arbitral vs. cláusulas exorbitantes; 

adequação  

 Caso: Após extinção de processo judicial em que se entendeu que a 

cláusula arbitral impunha solução pela via arbitral, o 

Ministro da Ciência e Tecnologia ratificou, por portaria, ato 

de rescisão unilateral do contrato pela sociedade de 

economia mista NUCLEP, fundado em inadimplemento 

contratual pela TMC. 

 Conclusão: 

(i)    a convenção arbitral afasta a possibilidade de a Administração 

exercer o poder extroverso de decidir unilateralmente sobre 

as causas de rescisão contratual; 

(ii)    o ato administrativo de rescisão unilateral contrariou a decisão 

judicial que determinou que a aferição do descumprimento 

das obrigações contratuais deveria ser julgada por árbitro, 

configurando atentado; 

(iii) a arbitragem é um método adequado de solução de 

controvérsias contratuais da Administração. 

 

 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERMISSÃO 

DE ÁREA PORTUÁRIA. CELEBRAÇÃO DE CLÁUSULA 

COMPROMISSÓRIA. JUÍZO ARBITRAL. SOCIEDADE DE 

ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. ATENTADO.  

1. A sociedade de economia mista, quando engendra vínculo de 

natureza disponível, encartado no mesmo  cláusula compromissória 

de submissão do litígio ao Juízo Arbitral, não pode pretender 

exercer poderes de supremacia contratual previsto na L8.666/93.  

2. A decisão judicial que confere eficácia à cláusula compromissória e 

julga extinto o processo pelo "compromisso arbitral", se desrespeitada 

pela edição de Portaria que eclipsa a medida afastada pelo ato 

jurisdicional, caracteriza a figura do "atentado" (art. 880 do CPC).  

8. A escorreita exegese da dicção legal impõe a distinção jus-filosófica 

entre o interesse público primário e o interesse da administração 

cognominado “interesse público secundário” (...)  

21. (...) Conclui com acerto o Ministério Público, verbis: "In casu, por 

se tratar tão somente de contrato administrativo versando cláusulas 

pelas quais a Administração está submetida a uma contraprestação 

financeira, indubitável o cabimento da arbitragem. Não faria sentido 

ampliar o conceito de indisponibilidade à obrigação de pagar vinculada 

à obra ou serviço executado (...). A arbitragem se revela, portanto, como 

o mecanismo adequado para a solução da presente controvérsia, haja 

vista, tratar-se de relação contratual de natureza disponível, conforme 

dispõe o artigo 1º, da Lei 9.307/96: "as pessoas capazes de contratar 

poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos 

patrimoniais disponíveis." 
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2011 

 

Compagás — Companhia 

Paranaense de Gás vs. 

Consórcio Carioca-Passarelli 

 

STJ 

3ª Turma (2ª Seção — Direito 

Privado) 

RESP 904.813-PR 

Rel. Min. Nancy Andrighi 

j. 20.10.2011 

DJE 28.2.2012  

 

 Tema: desnecessidade de previsão no edital; 

arbitrabilidade do equilíbrio financeiro 

 Caso: Questionou-se a validade da inclusão de cláusula arbitral em 

contrato cujo edital não previa compromisso. Depois de 

condenada a pagar R$ 35 milhões a título de compensação 

por atraso em obras, a COMPAGÁS pediu judicialmente a 

declaração de nulidade da cláusula, por falta de previsão no 

edital e violação aos princípios de direito público. O pedido 

foi julgado improcedente por todas as instâncias. 

 Conclusão: 

(i) o fato de não haver previsão de arbitragem no edital de 

licitação ou no contrato não invalida o compromisso arbitral 

firmado posteriormente; 

(ii) o equilíbrio econômico-financeiro do contrato é assunto 

patrimonial e disponível, portanto, arbitrável; 

(iii) a judicialização da validade do compromisso, depois de se 

submeter voluntariamente ao juízo arbitral, pode significar 

má-fé e é prejudicial ao interesse público na célere solução 

da contenda. 

 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. 

ARBITRAGEM. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CLÁUSULA DE 

FORO. COMPROMISSO ARBITRAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO 

FINANCEIRO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. (...)  

6. O fato de não haver previsão da arbitragem no edital de licitação 

ou no contrato celebrado entre as partes não invalida o 

compromisso arbitral firmado posteriormente.  

7. A previsão do juízo arbitral, em vez do foro da sede da administração 

(jurisdição estatal), para a solução de determinada controvérsia, não 

vulnera o conteúdo ou as regras do certame. (...).  

9. A controvérsia estabelecida entre as partes — manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato — é de caráter 

eminentemente patrimonial e disponível, tanto assim que as partes 

poderiam tê-la solucionado diretamente, sem intervenção tanto da 

jurisdição estatal, como do juízo arbitral.  

10. A submissão da controvérsia ao juízo arbitral foi um ato voluntário 

da concessionária. Nesse contexto, sua atitude posterior, visando à 

impugnação desse ato, beira às raias da má-fé, além de ser prejudicial 

ao próprio interesse público de ver resolvido o litígio de maneira mais 

célere.  

11. Firmado o compromisso, é o Tribunal arbitral que deve solucionar a 

controvérsia. (...)  

A análise da suposta violação dos arts. 9º e 10, III, da Lei 9.307/96 

implicaria o reexame das peculiaridades fáticas do caso, bem como 

interpretação das cláusulas do compromisso arbitral (sic) firmado 

entre as partes, o que é vedado em sede de recurso especial. (...) 

Com efeito, não se pode dizer que a licitação teria outro resultado 

ou dela participariam mais ou menos concorrentes unicamente pelo fato 

de estar ou não previsto determinado foro para solução de controvérsias. 

(...) 

Embora seja cláusula obrigatória do contrato administrativo, nos termos 

do art. 55, XIII, § 2º, da Lei 8.666/93, a cláusula de foro não pode ser 

considerada essencial aos contratos administrativos. 
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2013 
CONSEL Exponencial, 

Conexcon, Consórcio vs. 

IGAM — Instituto Mineiro de 

Gestão de Águas 

 

TJ/MG 

3ª Câmara Cível 

Rel. Des. Judimar Biber 

Apelação 1.0024.06.994444-

5/ 

0001 

j. 31.1.2013 

Fonte: www.tjmg.jus.br 

 

 Tema: arbitrabilidade objetiva da execução de obra e do 

equilíbrio econômico-financeiro;  

eficácia positiva da convenção arbitral prevista em edital 

de licitação  

 Caso: Questionou-se a validade da convenção prevista em edital de 

licitação em face do objeto indisponível do contrato e em 

face de ausência de concordância na forma exigida para 

compromissos em contratos de adesão. Em 1º e em 2º grau 

estes argumentos não foram acolhidos.  

 Conclusão: 

(i) a validade e eficácia de convenção arbitral prevista em 

edital de licitação não depende da concordância expressa na 

forma exigida para compromissos em contratos de adesão; 

(ii) a cláusula de eleição de foro judicial não tem o condão de 

afastar a cláusula compromissória; 

(iii) a execução de obra e o equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato são arbitráveis; 

(iv) existem particularidades específicas nos contratos 

administrativos capazes de impor limitação à arbitragem. 

 

APELAÇÃO CÍVEL — CONCORRÊNCIA PÚBLICA — 

CLÁUSULA DE COMPROMISSO ARBITRAL — PREVISÃO 

EXPRESSA — ENTREGA DA OBRA E EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO — DIREITO DISPONÍVEL — 

POSSIBILIDADE. Conquanto os contratos administrativos tenham 

particularidades específicas capazes de impor limitação à solução 

de pendências pela via do juízo arbitral (...) a recusa da eficácia da 

condição por ela própria [Administração] eleita (...) legitima a 

imposição da obrigação, tal como determinado pelo art. 7º da Lei 9.307. 

(...) Sustenta o apelante que a própria cláusula compromissória não seria 

válida, diante da determinação contida no art. 4º, § 2º, da Lei Federal 

9.307/91 (sic) e que em contratos de adesão, a cláusula 

compromissória só teria eficácia se (...) parece ter se esquecido de que a 

particularidade do contrato administrativo firmado decorreu de 

concorrência pública (...) cujo conteúdo não permite qualquer tipo de 

oposição daquele que aderir ao seu conteúdo em função da supremacia 

do interesse público. 

(...) Neste contexto, no momento em que houve a habilitação do 

licitante, já teria ele concordado, de forma expressa sobre o próprio 

conteúdo do contrato que acabou firmado em função da homologação 

do processo de concorrência, sendo irrelevante o fato de se criar foro 

de eleição que não tem o condão de afastar a cláusula 

compromissória. 

(...) Neste contexto, pareceu-me falacioso o argumento de que o só 

objeto do contrato inviabilizaria a manutenção da cláusula 

compromissória, porque não obstante o interesse público primário 

fosse identificado pela execução de obra pública, como de resto todo 

contrato administrativo ostenta, o interesse secundário na solução das 

pendências existentes entre ambas as partes sobre a entrega da obra e o 

próprio equilíbrio econômico-financeiro derivado da contratação, 

estão no âmbito do interesse secundário da Administração, não havendo 

o óbice de indisponibilidade do interesse pretendido pelo apelante 
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2015 
CELI Construtora vs. Estado 

de Sergipe 

 

SJT 

2ª Turma 

Agravo Regimental no RESP 

1.424.456-SE 

Rel. Min. Mauro Campbell 

j. 18.8.2015 

DJE 28.8.2015 

 

 Tema: arbitrabilidade subjetiva da Administração Direta;  

arbitrabilidade objetiva do equilíbrio econômico-

financeiro 

 Caso: O Estado de Sergipe resistiu à arbitragem sob argumento de 

que (i) a cláusula era vazia; (ii) o objeto controverso era 

indisponível pelo fato de ser de titularidade da 

Administração Direta. Não acolhidos estes argumentos pelas 

instâncias ordinárias, recorreu ao STJ, que não conheceu do 

recurso por entender se tratar de matéria fática. Mesmo 

assim, o acórdão teceu comentários sobre o mérito recursal, 

ratificando as decisões anteriores.  

 Conclusão: 

(i) o fato de o objeto ser de titularidade da Administração 

Pública Direta não desnatura per se sua condição de 

patrimonial, disponível e arbitrável; 

(ii) a questão da arbitrabilidade objetiva é matéria fático-

probatória. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. 

CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA 

TESE. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. REEXAME DE MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 

AGRAVO IMPROVIDO.  

1. O Tribunal de origem não examinou a tese segundo a qual a 

indisponibilidade do direito patrimonial decorre do fato de que o ente 

contratante é a Administração Pública Direta. Eventual omissão 

sequer foi suscitada pela ora recorrente no apelo nobre, o que 

impossibilita o julgamento do recurso neste aspecto, por ausência de 

prequestionamento. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ.  

2. A análise acerca da (in)disponibilidade do objeto do litígio não 

comporta exame nessa seara recursal, porquanto implica reexame 

fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais. 

Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. 

(...) Com efeito, o objeto do litígio — remuneração de perdas 

econômico-financeiras, por suposta ausência de reajuste contratual — 

não pressupõe sindicabilidade de questão que envolva direitos 

indisponíveis. 
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JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

ANO PROCESSO RESUMO DECISÃO 

1993 

 

 

CHESF — Companhia Hidroelétrica do 

São Francisco 

(Consulta do Ministro de Minas e 

Energia) 

 

TCU 

Proc. 008.217/93-9 

Decisão 286 

Rel. Min. Homero Santo 

j. 15.7.1993 

Fonte: www.tcu.gov.br 

 

 Tema: inarbitrabilidade objetiva “total” 

 Caso: Consulta do Ministério de Minas e Energias sobre a 

possibilidade de inclusão de convenção arbitral 

em contrato administrativo de concessão de 

energia elétrica. 

 Conclusão: 

(i) o juízo arbitral é inadmissível em contratos 

administrativos, por falta de expressa autorização 

legal e por contrariedade a princípios básicos de 

direito público.  

 

Indexação: CONSULTA; MME; CONTRATO ADMINISTRATIVO; 

JUÍZO ARBITRAL; REAJUSTE DE PREÇOS; LICITAÇÃO. 

O Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo 

Relator, DECIDE:  

1. conhecer, como consulta, o expediente do Aviso nº 167/GM/1993, 

do Exmo. Senhor Ministro de Minas e Energia, para respondê-lo que o 

juízo arbitral é inadmissível em contratos administrativos, por 

falta de expressa autorização legal e por contrariedade a princípios 

básicos de direito público (princípio da supremacia do interesse 

público sobre o privado, princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório da licitação e à respectiva proposta vencedora, entre 

outros). 

1995 
DNER — Departamento Nacional de 

Estradas de Rodagem (Pedido de revisão 

de decisão) 

 

TCU 

Proc. 006.098/93-2 

Decisão 188/95 

Rel. Min. Paulo Affonso Martins 

j. 10.5.1995 

DOU 22.5.1995 

 

 

 Tema: legalidade (mitigação); arbitragem é “método 

amigável” 

 Caso: Revendo decisão anterior que mandava considerar 

não escrita a cláusula arbitral, o TCU mitigou seu 

entendimento à luz do movimento de privatização, 

com “mudança de rumos e de orientação na 

política e na doutrina institucionais do Estado”. 

 Conclusão: 

(i) a convenção arbitral só é admissível se a lei 

autorizar a transação amigável para a hipótese; 

(ii) a arbitragem se enquadra no conceito de “modo 

amigável de solução de divergências contratuais”. 

 

(...) 35. (...): a) arbitragem aplica-se somente aos direitos disponíveis, 

não incidindo sobre o interesse público, que é indisponível por não se 

achar entregue à livre disposição do Administrador; b) somente 

quando autorizada pela lei a transigir amigavelmente, a 

Administração pode eleger árbitro para mediar suas divergências 

contratuais. 36. Assim, entendendo que a Lei nº 8.987/95 conferiu, 

nas condições acima, base legal para a utilização da arbitragem (art. 

23, XV), acolho (...) no sentido de considerar a arbitragem no 

âmbito da expressão "modo amigável de solução das divergências 

contratuais", desde que observe o princípio da legalidade e a 

indisponibilidade do interesse público, o que também deve ocorrer 

nas chamadas "concessões mútuas", ou na "transação". DECIDE (...) 

[determinar] não incluir, na parte da arbitragem, cláusulas que não 

observem estritamente o princípio da legalidade e a indisponibilidade 

do interesse público; 
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2003 

 

 

DNIT — Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transporte 

 

TCU 

Proc. 004.031/2003-0 

Rel. Min. Advlson Motta  

j. 28.5.2003 

Fonte: www.tcu.gov.br 

 

 

 Tema: inarbitrabilidade objetiva “total” 

 Caso: Auditoria das obras de adequação de Trechos 

Rodoviários no Estado do Rio Grande do Sul — 

Divisa SC/RS. Determinação do TCU para que o 

DNIT suprimisse de seus contratos as cláusulas de 

arbitragem. 

 Conclusão: 

(i) contratos administrativos versam sobre direitos 

indisponíveis, portanto, não arbitráveis.  

 

A Lei nº 9.307/96, em seu art. 1º, dispõe que “as pessoas capazes de 

contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios 

relativos a direitos patrimoniais disponíveis.” Segundo entendimento 

da Secex/RS, o interesse tutelado na relação jurídica que será 

estabelecida pelo contrato é inquestionavelmente de natureza pública, 

sendo, portanto, indisponível. Disso decorre serem nulas as 

cláusulas do edital que determinam a utilizam de arbitragem para 

a solução de conflitos entre o DNIT e o contratado. (...) ACÓRDÃO 

(...) determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes — DNIT que: suprima as cláusulas 31.7 a 31.7.4 do Edital 

de Licitação nº 04/02-0 e as menções à arbitragem na Cláusula Décima 

Quarta da minuta do contrato, por serem contrárias ao art. 1º da Lei nº 

9.307/96 e ao interesse público, e, portanto, nulas. (Acórdão n. 

587/2003 

2005 
DNIT — Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transporte 

 

TCU 

Proc. 005.123/2005-4 

Acórdão 1271/2005 

Rel. Min. Marcos Bemquerer 

j. 24.8.2005 

Fonte: www.tcu.gov.br 

 

 Tema: legalidade; insuficiência da Lei 9.307/1996 

 Caso: Levantamento de auditoria realizado nas obras de 

Recuperação de Trechos Rodoviários — Divisa 

SC/RS-Aceguá — na BR-153/RS, no Rio Grande 

do Sul. Tendo em vista que não havia litígio em 

curso, decidiu-se aguardar a manifestação do 

plenário em outro caso. Porém, importantes 

considerações foram consolidadas. 

 Conclusão: 

(i) a Lei 9.307/1996 (antes da reforma de 2015) não 

era permissiva suficiente para a arbitragem no 

setor público; 

(ii) a adoção da cláusula de arbitragem não pode ser 

feita por simples juízo de oportunidade e 

conveniência, mas apenas mediante autorização 

de lei específica. 

  

(...) 4. (...) o entendimento predominante nesta Corte de Contas, que 

fundamenta sua crítica à previsão de arbitragem nos contratos 

administrativos na inexistência de expressa autorização legal para 

tanto, sem a qual não pode o administrador público, por simples 

juízo de oportunidade e conveniência, adotar tão relevante 

inovação. (...) 5. Poder-se-ia pensar que tal problema não mais 

existiria após a edição da Lei nº 9.307/1996, que, ao dispor sobre a 

arbitragem, introduz, verdadeiramente, o instituto no direito positivo 

brasileiro. No entanto, este Tribunal em julgado da 2ª Câmara sobre 

processo envolvendo contratos que a CBEE firmava com produtores 

independentes de energia, entendeu que o art. 1º da referida Lei, ao 

estabelecer que a via arbitral estava aberta aos detentores de direitos 

patrimoniais disponíveis, retirava os contratos administrativos da 

esfera de incidência de suas disposições (...) Nesse sentido, é de 

colacionar a seguinte manifestação do Ministro Maurício Corrêa, 

inserta no RE 248.869 (in Informativo STF nº 319): “8. A 

indisponibilidade de determinados direitos não decorre da 

natureza privada ou pública das relações jurídicas que lhes são 

subjacentes, mas da importância que elas têm para a sociedade. 



356 

 

 

 

2006 
CBEE — Comercializadora Brasileira de 

Energia Emergencial, empresa pública 

vinculada ao Ministério de Minas e 

Energia 

 

 

TCU 

Proc. 005.250/2002-2 

Acórdão 537 

Rel. Min, Walton Alencar Rodrigues 

j. 14.3.2006 

Fonte: www.tcu.gov.br 

 

 Tema: legalidade estrita; impossibilidade de “extensão 

analógica” 

 Caso:  Representação formulada pela Federação Nacional 

dos Engenheiros contra possíveis irregularidades 

na contratação de Produtores Independentes de 

Energia pela CBEE. 

 Conclusão: 

(i) a Lei 9.307/1996 (antes da reforma de 2015) não 

era permissivo suficiente para a arbitragem no 

setor público; 

(ii) o fato de haver previsão de arbitragem em leis 

específica não permite a “extensão por analogia” 

a contratos nelas não abrangidos. 

Representação. (...)  Ausência de amparo legal para a adoção de juízo 

arbitral nos contratos administrativos. Jurisprudência pacífica do TCU. 

Negativa de provimento. Ciência aos interessados. 

Desta feita, a aplicação aqui da cláusula de compromisso arbitral 

encontra um óbice intransponível, qual seja a ausência de autorização 

legal. O fato de a outras modalidades de contratos administrativos 

ser possibilitada a inclusão de cláusula de arbitragem, tal como 

previsto no inciso X do art. 43 da Lei 9.478/1997 não permite a 

extensão por analogia desses dispositivos às avenças aqui tratadas. A 

Administração é regida pelo Princípio da Legalidade e a arbitragem é 

cláusula de exceção a regra de submissão dos conflitos ao Poder 

Judiciário, somente podendo ser aplicada com expressa autorização legal. 

2009 
PETROBRAS — Petróleo Brasileiro 

S/A. 

 

TCU 

Proc. 006.588/2009-8 

Acórdão 2094/2009 

Rel. Min. Benjamin Zymler 

j. 9.9.2009 

Fonte: www.tcu.gov.br 

 

 

 Tema: arbitrabilidade objetiva “parcial”: temas 

in commercium e técnicos do contrato 

 Caso: Relatório de Levantamento de Auditoria realizado 

no âmbito do Fiscobras 2009, relativo às obras de 

construção de Unidades Estacionárias de Produção 

no exterior (P55 e P57). O objeto do trabalho foi 

avaliar em que medida os recursos estavam sendo 

aplicados de acordo com a legislação pertinente. 

 Conclusão: 

(i) cabe arbitragem apenas sobre assuntos de “cunho 

estritamente comercial”, “eminentemente técnicos 

oriundos da execução do contrato” e 

“relacionados à área-fim” da empresa estatal; 

(ii) o caráter internacional da contratação justifica a 

aplicação do juízo arbitral por garantir 

imparcialidade e neutralidade; 

(iii) não se pode atribuir todo e qualquer litígio no 

âmbito do contrato exclusivamente ao juízo 

arbitral. 

ACORDAM os Ministros (...) 9.3. determinar que: (...) 9.3.2. nos 

contratos doravante firmados em que sejam incluídas cláusulas 

compromissórias ... restrinja a resolução de eventuais litígios a 

assuntos relacionados à sua área-fim e disputas eminentemente 

técnicas oriundas da execução dos aludidos contratos; (...) Entende-

se que serão disponíveis somente aqueles relativos à área-fim da 

Petrobras ou suas subsidiárias, de cunho estritamente comercial, as 

quais a Constituição coloca em posição de igualdade com o regime 

jurídico das empresas privadas, nos termos do art. 173. Não se pode 

olvidar que, em contratações internacionais que sociedades de economia 

mista, por meio de suas subsidiárias estrangeiras, celebrem contratos 

com empresas também estrangeiras, a possibilidade de aplicação do 

juízo arbitral revela-se necessária por garantir imparcialidade e 

neutralidade no direito internacional, tratando com isonomia ambos 

os lados. Nesse sentido, a aplicação da legislação brasileira deve ser 

mitigada pelo princípio da razoabilidade e da economicidade ... dado seu 

caráter privado, econômico e competitivo num mundo globalizado. 

Entretanto, não se pode atribuir todo e qualquer litígio no âmbito do 

contrato exclusivamente ao juízo arbitral. 
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2012 
ANTT — Agência Nacional de 

Transportes Terrestres 

 

TCU 

Acórdão 2.573/2012 

Rel. Min. Raimundo Carreiro 

j. 26.9.2012 

DOU 4.10.2012 

 

 Tema: inarbitrabilidade objetiva do equilíbrio 

econômico-financeiro 

 Caso: Trata-se de processo de acompanhamento de 

outorga de concessão de trecho da Rodovia BR-

101. O TCU determinou a substituição do edital 

então apresentado pela ANTT, para excluir, entre 

outras, a previsão de solução de litígios pela via 

arbitral. 

 Conclusão: 

(i) as questões econômico-financeiras são de 

interesse público e, por conseguinte, são 

indisponíveis a juízo arbitral; 

(ii) as questões relativas a indenizações 

eventualmente devidas quando da extinção de 

contratos administrativos, quanto aos bens 

revertidos inclusive, são arbitráveis. 

(...) No âmbito do TCU, a previsão da arbitragem, de forma 

indiscriminada, em contratos firmados para a prestação de serviço 

público já foi apreciada e proibida (...) Pode-se concluir que a 

jurisprudência tem buscado resguardar o interesse público, indisponível 

por natureza. No caso específico de contratos de concessão de serviços 

públicos, as questões econômico-financeiras são de interesse público 

e, por conseguinte, são indisponíveis a juízo arbitral em litígios 

administrativos. Finalmente, a título de exemplo, é oportuno mencionar 

que o Contrato (...) delimita as situações que ensejará a resolução por 

meio de arbitragem como sendo as relativas às “indenizações 

eventualmente devidas quando da extinção do presente contrato, 

inclusive quanto aos bens revertidos”. Portanto, é indelegável e 

irrenunciável a resolução das divergências decorrentes do contrato de 

concessão de serviço público quanto aos aspectos econômico-

financeiros. (...) VISTOS (...) os Ministros (...) ACORDAM (...). 

determinar (...) 9.3.1. a inaplicabilidade da arbitragem para resolução de 

divergências relativas às questões econômico-financeiras do contrato de 

concessão, haja vista o que dispõe o art. 24, inciso VII, da Lei 

10.233/2001 

2012 
ANAC ― Agência Nacional de Avião 

Civil 

 

TCU 

Acórdão 157/2012 

Processo n. 032.786/2011-5 

Rel. Min. Aroldo Cedra 

j. 1º.2.2012 

Fonte: www.tcu.gov.br 

 Tema: (in)arbitrabilidade 

 Caso: Acompanhamento de concessão dos aeroportos 

internacionais de Guarulhos/SP, Campinas/SP, 

Brasília/DF. impropriedades. determinações  

 Conclusão: 

(i) Cláusulas regulamentares não são arbitráveis 

(“interesses primários”) 

(ii) Indenizações devidas quando da extinção do 

contrato são arbitráveis (“interesses secundários”) 

A previsão de cláusula remetendo à arbitragem o deslinde de litígio 

futuro e incerto no âmbito de contratos administrativos é considerada 

lícita sempre que incidente exclusivamente sobre direitos patrimoniais — 

representativos do chamado interesse público secundário ou instrumental 

—, e não sobre potestades de índole pública (interesse público primário, 

de promoção do bem comum). (...) Por outro lado, as disposições 

classificadas como regulamentares e atinentes à Administração, 

previstas no contrato, estariam fora da zona de direito disponível e, 

portanto, sujeitas à dirimência da jurisdição estatal. 134. Uma vez 

circunscrita a aplicação arbitral a questões ‘relativas às indenizações 

eventualmente devidas quando da extinção do presente contrato’ 

(...), entende-se que a cláusula compromissória, tal como encartada na 

minuta contratual, é admissível. 
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2013 
PETROBRAS — Petróleo Brasileiro 

S/A. 

 

TCU 

Proc. 006.588/2009-8 

Acórdão 2.145/2013 

(Reexame do Acórdão 2094/2009) 

Rel. Min. Benjamin Zymler 

j. 14.8.2013 

Fonte: www.tcu.gov.br 

 

 Tema: adequação: motivação técnica e econômica 

(práticas de mercado) 

 Caso: Revisando o acórdão anterior (de 2009, supra). 

 Conclusão: 

(i) as questões econômico-financeiras são de 

interesse público e, por conseguinte, são 

indisponíveis a juízo arbitral; 

(ii) questões relativas a indenizações eventualmente 

devidas quando da extinção de contratos 

administrativos, quanto aos bens revertidos 

inclusive, são arbitráveis. 

Relatório de levantamento de auditoria. Determinações. Pedido de 

reexame. Conhecimento. Obrigatoriedade de celebração de contratos em 

língua portuguesa para a produção de efeitos no país. Cláusula arbitral, 

possibilidade desde que justificada técnica e economicamente. 

Contratação no modelo “turn key”, considerações. Provimento parcial. 

Ciência à recorrente. 

21. Argumenta a recorrente, em apertada síntese, que os conceitos de 

atividade-fim e atividade-meio não se prestam para a definição da 

disponibilidade ou não de eventual direito. 

22. Observo, pois, que o deslinde da questão passa pela natureza dos 

direitos objeto de contratação pela Petrobras. 

23. Consoante o predominante entendimento doutrinário e 

jurisprudencial, não há que se confundir a indisponibilidade do interesse 

público com o interesse da administração. O primeiro é indisponível, o 

segundo não. (...). O excerto, a seguir exposto, do voto do Ministro Luiz 

Fux, que fundamenta o AgRg 11308/DF, de 28/08/2006, 1ª Seção, do 

Superior Tribunal de Justiça, é elucidativo: “A escorreita exegese da 

dicção legal impõe a distinção jusfilosófica entre o interesse público 

primário e o interesse da administração, cognominado “interesse 

público secundário”. Lições de Carnelutti, Renato Alessi, Celso 

Antônio Bandeira de Mello e Min. Eros Roberto Grau. Deveras, é 

assente na doutrina e na jurisprudência que indisponível é o interesse 

público, e não o interesse da administração. 

VISTOS (...) ACORDAM os Ministros (...) em [determinar que] 9.3.2. 

nos futuros contratos que vier a celebrar, limite-se a incluir cláusulas 

compromissórias de resolução de conflitos em sede de juízo arbitral às 

hipóteses em que a adoção da arbitragem esteja justificada técnica e 

economicamente e seja comprovadamente de acordo com as práticas 

de mercado; 
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LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

LEI EMENTA ARTIGO 

Lei Federal 5.662,  

de 21 de junho de 1971  

 

Enquadra o Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico 

(BNDE) na categoria de emprêsa 

pública, e dá outras providências 

Art. 5º A emprêsa pública Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE) poderá efetuar tôdas 

as operações bancárias necessárias à realização do desenvolvimento da economia nacional, nos setores e 

com as limitações consignadas no seu Orçamento de Investimentos, observado o disposto no artigo 189 do 

Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

Parágrafo único. As operações referidas neste artigo poderão formalizar-se no exterior, quando necessário, 

para o que fica a empresa pública Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES 

autorizada a constituir subsidiárias no exterior e a aceitar as cláusulas usuais em contratos 

internacionais, entre elas a de arbitramento. (Redação dada pela Lei nº 11.786, de 2008) 

Decreto-Lei 1.312, 

de 15 de fevereiro de 1974 

Autoriza o Poder Executivo a dar a 

garantia do Tesouro Nacional a 

operações de créditos obtidos no 

exterior, bem como, a contratar 

créditos em moeda estrangeira, nos 

limites que especifica, consolida 

inteiramente a legislação em vigor 

sobre a matéria e dá outras 

providências. 

Art. 11. O Tesouro Nacional contratando diretamente ou por intermédio de agente financeiro poderá aceitar 

as cláusulas e condições usuais nas operações com organismos financiadores internacionais, sendo válido 

o compromisso geral e antecipado de dirimir por arbitramento todas as dúvidas e controvérsias derivadas 

dos respectivos contratos. 

 

(REVOGADO) 

Decreto-Lei 2.300, 

de 21 de novembro de 1986 

  

(REVOGADO) 

Dispunha sobre licitações e 

contratos da Administração Federal 

e dá outras providências. 

Art. 45. Parágrafo único. Nos contratos com pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no estrangeiro 

deverá constar, necessariamente, cláusula que declare competente o foro do Distrito Federal para dirimir 

qualquer questão contratual, vedada a instituição de juízo arbitral. 

Art. 45. Parágrafo único. Nos contratos celebrados pela União Federal ou suas autarquias, com pessoas 

físicas ou jurídicas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar, necessariamente, cláusula que declare 

competente o foro do Distrito Federal para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 13, do 

artigo 25, permitido nesses casos o Juízo arbitral. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 2.348, de 1987) 
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Lei Federal 8.693, 

de 3 de agosto de 1993 

Dispõe sobre a descentralização dos 

serviços de transporte ferroviário 

coletivo de passageiros, urbano e 

suburbano, da União para os Estados 

e Municípios, e dá outras 

providências. 

Art. 1º A Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e a Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A. 

(Agef) transferirão à União, atendidas as condições previstas nesta lei, a totalidade das ações de sua 

propriedade no capital da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e da Empresa de Trens Urbanos 

de Porto Alegre S.A. (Trensurb). 

§ 8º Nos aditivos a contratos de crédito externo constará, obrigatoriamente, cláusula excluindo a 

jurisdição de tribunais estrangeiros, admitida apenas a submissão de eventuais dúvidas e controvérsias 

delas decorrentes à justiça brasileira ou a arbitragem, nos termos do art. 11 do Decreto-Lei nº 1.312, de 

15 de fevereiro de 1974. 

Lei Federal 8.987, 

de 13 de fevereiro de 1995 

Dispõe sobre o regime de concessão 

e permissão da prestação de serviços 

públicos previsto no art. 175 da 

Constituição Federal, e dá outras 

providências. 

Art. 23-A. O contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para resolução de 

disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em 

língua portuguesa, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. 

Lei Federal 9.478  

De 6 de agosto de 1997 

Dispõe sobre a política energética 

nacional, as atividades relativas ao 

monopólio do petróleo, institui o 

Conselho Nacional de Política 

Energética e a Agência Nacional do 

Petróleo e dá outras providências. 

Lei 9.478/1997. Art. 43. O contrato de concessão deverá refletir fielmente as condições do edital e da 

proposta vencedora e terá como cláusulas essenciais: (...) 

X - as regras sobre solução de controvérsias, relacionadas com o contrato e sua execução, inclusive a 

conciliação e a arbitragem internacional; (...) 

Lei Federal 10.233 

De 5 de junho de 2001 

Dispõe sobre a reestruturação dos 

transportes aquaviário e terrestre, 

cria o Conselho Nacional de 

Integração de Políticas de 

Transporte, a Agência Nacional de 

Transportes Terrestres, a Agência 

Nacional de Transportes Aquaviários 

e o Departamento Nacional de Infra-

Estrutura de Transportes, e dá outras 

providências. 

Art. 35.  O contrato de concessão deverá refletir fielmente as condições do edital e da proposta vencedora e 

terá como cláusulas essenciais, ressalvado o disposto em legislação específica, as relativas a:    

XVI — regras sobre solução de controvérsias relacionadas com o contrato e sua execução, inclusive a 

conciliação e a arbitragem; 

 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del1312.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del1312.htm#art11
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(REVOGADA) 

Lei Federal 10.433, 

de 24 de abril de 2002 

(Conversão da MP 29/2002) 

(Revogada pela Lei 10.848) 

(REVOGADA) 

Dispunha sobre a autorização para a 

criação do Mercado Atacadista de 

Energia Elétrica — MAE, pessoa 

jurídica de direito privado, e dá 

outras providências. 

 

Art. 2º São órgãos do MAE a Assembleia Geral, o Conselho de Administração e a Superintendência. 

§ 3º A forma de solução das eventuais divergências entre os agentes integrantes do MAE, será estabelecida 

na Convenção de Mercado e no estatuto, que contemplarão e regulamentarão mecanismo e convenção de 

arbitragem, a eles se aplicando os arts. 267, inciso VII; 301, inciso IX; 520, inciso VI; e 584, inciso III, do 

Código de Processo Civil. 

§ 4º Ficam as empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias ou controladas, 

titulares de concessão, permissão e autorização, autorizadas a aderirem ao MAE, inclusive ao 

mecanismo e à convenção de arbitragem previstos no § 3º. 

Lei Federal 10.848, 

de 15 de março de 2004 

Dispõe sobre a comercialização de 

energia elétrica. 

Art. 4º Fica autorizada a criação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica — CCEE, pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, sob autorização do Poder Concedente e regulação e 

fiscalização pela Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL, com a finalidade de viabilizar a 

comercialização de energia elétrica de que trata esta Lei. 

§ 5º As regras para a resolução das eventuais divergências entre os agentes integrantes da CCEE serão 

estabelecidas na convenção de comercialização e em seu estatuto social, que deverão tratar do 

mecanismo e da convenção de arbitragem, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. 

§ 6º As empresas públicas e as sociedades de economia mista, suas subsidiárias ou controladas, titulares 

de concessão, permissão e autorização, ficam autorizadas a integrar a CCEE e a aderir ao mecanismo e à 

convenção de arbitragem previstos no § 5º deste artigo 

Lei Federal 11.079, 

de 30 de dezembro de 2004 

Institui normas gerais para licitação e 

contratação de parceria público-

privada no âmbito da administração 

pública. 

Art. 11. O instrumento convocatório conterá minuta do contrato, indicará expressamente a submissão da 

licitação às normas desta Lei e observará, no que couber, os §§ 3º e 4º do art. 15, os arts. 18, 19 e 21 da Lei 

nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, podendo ainda prever: 

I — exigência de garantia de proposta do licitante, observado o limite do inciso III do art. 31 da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

II — (VETADO) 

III — o emprego dos mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive a arbitragem, a ser 

realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, para 

dirimir conflitos decorrentes ou relacionados ao contrato. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Msg/Vep/VEP-1006-04.htm
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Instrução Normativa do TCU 

52, 

de 4 de julho de 2007  

(DOU 6.7.2007) 

Dispõe sobre o controle e a 

fiscalização de procedimentos de 

licitação, contratação e execução 

contratual de Parcerias Público-

Privadas (PPP), a serem exercidos 

pelo Tribunal de Contas da União. 

 

Art. 10. O órgão, a entidade federal concedente ou a agência reguladora manterá arquivo atualizado dos 

seguintes documentos relacionados aos processos de Parceria Público-Privada de sua competência, que 

ficarão disponíveis para fins de fiscalização pelo prazo de cinco anos, contado do dia seguinte ao término da 

vigência contratual: 

I — termos aditivos ao contrato de concessão; 

II — penalidades regulamentares e contratuais aplicadas à SPE; 

III — o emprego de mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive a arbitragem, nos termos 

da Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996, para dirimir conflitos decorrentes ou relacionados ao contrato. 

 

Lei Federal 11.908 

De 4 de março de 2009 

Dispõe sobre as atividades relativas 

ao transporte de gás natural, de 

que trata o art. 177 da CF, bem como 

sobre as atividades de tratamento, 

processamento, estocagem, 

liquefação, regaseificação e 

comercialização de gás natural; 

altera a Lei no9.478, de 6 de agosto 

de 1997; e dá outras providências. 

Art. 21.  O contrato de concessão deverá refletir fielmente as condições do edital e da proposta vencedora 

e terá como cláusulas essenciais:  

XI - as regras sobre solução de controvérsias relacionadas com o contrato e sua execução, inclusive a 

conciliação e a arbitragem;  

 

Lei Federal 13.129, 

de 26 de maio de 2015 (NR à 

Lei Federal 9.307/1996) 

Lei de Arbitragem e alteração. Art. 1º (...) § 1º A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para 

dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

§ 2º A autoridade ou o órgão competente da administração pública direta para a celebração de convenção de 

arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações. 

Art. 2º (...) § 3º A arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará o 

princípio da publicidade. 

Decreto Presidencial 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. 

(ver texto integral) 
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Lei 13.303 

De 30 de junho de 2016 

Dispõe sobre o estatuto jurídico da 

empresa pública, da sociedade de 

economia mista e de suas 

subsidiárias, no âmbito da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

Art. 12.  (...) Parágrafo único.  A sociedade de economia mista poderá solucionar, mediante arbitragem, as 

divergências entre acionistas e a sociedade, ou entre acionistas controladores e acionistas minoritários, 

nos termos previstos em seu estatuto social.  

 

Medida Provisória 752 

de 24 de novembro de 2016 

Dispõe sobre diretrizes gerais para a 

prorrogação e a relicitação dos 

contratos de parceria que especifica 

e dá outras providências. 

 

Art. 15.  A relicitação do contrato de parceria ficará condicionada à celebração de termo aditivo com o atual 

contratado, no qual constará, entre outros elementos julgados pertinentes pelo órgão ou pela entidade 

competente: (...) III - o compromisso arbitral entre as partes que preveja a submissão à arbitragem, ou a 

outro mecanismo privado de resolução de conflitos admitido na legislação aplicável, das questões que 

envolvam o cálculo das indenizações pelo órgão ou pela entidade competente, relativamente aos 

procedimentos estabelecidos por esta Medida Provisória.  

Art. 25.  As controvérsias surgidas em decorrência dos contratos de parceria nos setores de que trata esta 

Medida Provisória após decisão definitiva da autoridade competente, no que se refere aos direitos 

patrimoniais disponíveis, podem ser submetidas à arbitragem ou a outros mecanismos alternativos de 

solução de controvérsias.  

§ 1º  Os contratos que não tenham cláusula arbitral, inclusive aqueles em vigor, poderão ser aditados a fim 

de se adequar ao disposto no caput.  

§ 2º  As custas e despesas relativas ao procedimento arbitral, quando instaurado, serão antecipadas pelo 

parceiro privado, e, quando for o caso, serão restituídas conforme posterior deliberação final em instância 

arbitral.  

§ 3º  A arbitragem será realizada no Brasil e em língua portuguesa.  

§ 4º  Consideram-se direitos patrimoniais disponíveis para fins desta Medida Provisória: 

I - as questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos; 

II - o cálculo de indenizações decorrentes de extinção ou de transferência do contrato de concessão; e 

III - o inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das partes.  

§ 5º Ato do Poder Executivo regulamentará o credenciamento de câmaras arbitrais para os fins desta Medida 

Provisória.  

 
 


