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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. 366 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: (i) as categorias fundamentais da Teoria Geral do Processo 

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

metodológica”; (ii) 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”; (iii) 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: (iv) 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; (v) na fase processual, verifica-se como podem ser adequadas as 

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

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

da sentença arbitral e a sua submissão ao regime de precatórios; (vii) 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. 366 p. Dissertation (Master in Law) 

– São Paulo Law University, 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: (i) The fundamental categories of the General Theory of Process (jurisdiction, 

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

(ii) 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”; (iii) 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: (iv) 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; (v) 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; (vi) 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; (vii) 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 

seus temas 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 a que estão 

 

                                                 
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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submetidos os entes públicos – regime jurídico administrativo, compreendido como todas e 

quaisquer normas a eles aplicáveis – dá ao “processo arbitral devido à Administração 

Pública” e, assim, 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, acreditando 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 

Conforme proposto adiante, 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, no setor privado inclusive.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 tal como 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, cuja abordagem do meio processual é contextualizada e atenta às particularidades 

do direito material envolvido, na medida em que este é 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 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 – tal como não se 

pode ignorar, hoje, o contexto dos juristas que vivem na era da internet e 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 esta “dessincronia”, traduzida na crise do Estado e na crise 

da Justiça, buscou-se responder com novos paradigmas. 

No direito processual, a crise do acesso à Justiça traduziu essa dessincronia com a 

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 esta 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 conflitos e a 
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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) – 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 

 

                                                 
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 Investmente 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. 
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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-dogmático23 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 estudando, inicialmente de forma 

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 

 

                                                 
22  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. 

23  Afirmando que “só pode ser o método indutivo” o modelo utilizado para tratar a Teoria Geral do Processo e a 

processualidade a partir do exame das características de cada processo e procedimento utilizado para 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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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 se 

aplica, o que é acentuado no caso da arbitragem, cujo propósito é precisamente fazer que a 

relação processual seja permeável e moldável de acordo com o 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 

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 

 

                                                 
24  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. Afirmando que, “felizmente”, os negócios jurídicos têm se desenvolvido 

paralelamente à “alarmante” burocratização estatal da vida humana vista na migração do Direito Privado para 

o Público, cf. REALE, Miguel. Lições preliminares de Direito, 24. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 224. 

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.  

27 SALLES, Carlos Alberto. Arbitragem em contratos administrativos. São Paulo: RT, 2011, p. 24 e 26. 
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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 do 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 

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 

 

                                                 
28  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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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, a um só tempo, no processo arbitral 

que envolve a Administração Pública. 

Neste momento, deve-se atentar para o 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 

público, na medida em que sempre presentes a supremacia e a indisponibilidade do interesse 

público.31 

 

                                                 
29  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). 

30  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. 

31   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: 
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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 subjetivos dos particulares apenas pela 

perspectiva das sujeições da Administração, e de seus deveres apenas pela perspectiva das 

prerrogativas da Administração. Conforme se verá, a perspectiva dos particulares revela 

também importantes aspectos que lhe são imputáveis – e.g., o sujeito privado está submetido 

ao dever de publicidade ou apenas a Administração? 

Segundo, e por razão derivada da primeira, porque seu apego à perspectiva que 

opõe “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), e falha por não dividir aquilo que é diferente – e.g., se de 

boa-fé o sujeito privado firma contrato celebrado 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 

sujeitos a um estatuto que garante a higidez de sua atuação de acordo com seus interesses e 

finalidades; (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”.  

 

                                                 
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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Note-se que 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 tal princípio 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”, o que implica alargamento nas suas atribuições ao mesmo 

tempo em que suas normas perdem densidade. 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 

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 

 

                                                 
33  FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Rio de Janeiro: 

Forense, 1979, p. 17.  

34  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”. 

35  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).  

36  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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do sistema jurídico e de sua interlocução com a realidade.37 Até porque já não é mais 

novidade a convergência destes ramos, tanto pela ida daquele ao encontro deste (e.g. 

contratualização administrativa e respeito ao pacta sunt servanda), como 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 uma relação jurídica com a Administração não se cogita que, na fase 

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

nas tratativas39), nem que, na fase consequente, deixe-se de observar princípios estudados 

como “de direito público” (e.g., publicidade).40 Pode-se dizer que há um diálogo das fontes de 

direito administrativo, de direito civil e dos demais ramos dogmáticos que possam vir a se 

relacionar com a Administração Pública. 41 

 

                                                 
37  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. 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), 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. 

38  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. 

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”. 
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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 

anterior 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 

“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 

 

                                                 
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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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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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 requisito normativo (da Lei 9.307/1996 e das leis especiais) que 

convive redundantemente com ele. 

6. (Arbitrabilidade subjetiva; França). Essa visão unitária do Direito deve-se 

fazer presente também na análise de ordenamentos estrangeiros. Em países de jurisdição dual 

como França e Itália, isso significa considerar a reserva de jurisdição dos juízes 

administrativos, que implica lógica inversa à brasileira: lá, não se presume que outros juízes 
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(arbitrais ou estatais) possam exercer jurisdição sob a Administração, razão pela qual 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 administrativas são aquelas mais vocacionadas para a solução arbitral, e convém à 

Administração consolidar a prática neste âmbito antes de se aventurar em outros. Do ponto de 
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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. Há quem chame esta hipótese de 

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, 

mas também, de modo mais amplo, a posição da arbitragem da política de solução de 

conflitos do respectivo ente. 
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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. (Objetos 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 concretado 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 português). 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 fora das hipóteses destas 

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 

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 
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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 convecção), 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 

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). 
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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. Em tese, 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.   

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). 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 

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 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 
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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. 

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 

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 
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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.  

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, 

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. 
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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 pode e deve 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”. 

 

2006/ 

2008 

TMC – Terminal Multimodal 

de Coroa Grande SPE vs. 

Ministro de Estado da Ciência 

e Tecnologia  

 

 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 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERMISSÃO 

DE ÁREA PORTUÁRIA. CELEBRAÇÃO DE CLÁUSULA 

COMPROMISSÓRIA. JUÍZO ARBITRAL. SOCIEDADE DE 

ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. ATENTADO.  

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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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 

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. 

 

 

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 

2015 
CELI Construtora vs. Estado 

de Sergipe 

 

SJT 

2ª Turma 

Agravo Regimental no RESP 

1.424.456-SE 

 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 

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. 
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Rel. Min. Mauro Campbell 

j. 18.8.2015 

DJE 28.8.2015 

 

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 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; 

2003 

 

DNIT – Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transporte 

 

 Tema: inarbitrabilidade objetiva “total” 

 Caso: Auditoria das obras de adequação de Trechos 

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 
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TCU 

Proc. 004.031/2003-0 

Rel. Min. Advlson Motta  

j. 28.5.2003 

Fonte: www.tcu.gov.br 

 

 

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.  

 

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. 

2006 
CBEE — Comercializadora Brasileira de 

Energia Emergencial, empresa pública 

vinculada ao Ministério de Minas e 

Energia 

 

 

TCU 

Proc. 005.250/2002-2 

Acórdão 537 

 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 

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 
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Rel. Min, Walton Alencar Rodrigues 

j. 14.3.2006 

Fonte: www.tcu.gov.br 

 

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. 

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) 

 

 

 

 

 

  

 


