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RESUMO 

 

Esta tese versa sobre a arbitragem, como método de resolução de controvérsias entre a 

Administração Pública e o particular. A questão central de investigação (research question) é: 

quais são os preceitos obrigatórios da cláusula arbitral firmada pela Administração e o 

particular, em vista do regime jurídico-administrativo? O texto é dividido em quatro capítulos. 

No primeiro capítulo, averígua-se que o uso da arbitragem pela Administração insere-se no 

contexto de reforma do Estado, pelo qual a aplicação de métodos privados de resolução de 

controvérsias passou a fazer sentido na esfera pública. Este capítulo também se ocupa de 

investigar a evolução da arbitragem no ordenamento jurídico e na jurisprudência brasileiros. 

Ainda, o capítulo estuda a conformação da arbitragem no cenário do Direito Administrativo. O 

segundo capítulo incursiona no estudo das peculiaridades da arbitragem envolvendo a 

Administração, trazendo as principais disposições jurídicas que condicionam o uso do instituto. 

O terceiro capítulo, por sua vez, aborda a arbitrabilidade objetiva, tratando sobre alguns 

contributos do direito estrangeiro; acerca dos critérios para a definição da disponibilidade; a 

respeito da arbitrabilidade no contexto dos contratos administrativos e sobre o conteúdo da 

cláusula arbitral em face da arbitrabilidade. Neste capítulo, constrói-se um princípio jurídico 

específico a respeito do conteúdo da cláusula arbitral. No capítulo quarto, a investigação analisa 

como a cláusula arbitral deve ser estruturada, em vista dos preceitos peculiares do regime 

jurídico-administrativo e do princípio construído por esta tese. O capítulo quarto promove, 

outrossim, uma investigação prática a respeito de cláusulas arbitrais já usadas em contratos 

administrativo. Finalmente, responde-se à pergunta inicialmente realizada, apresentando-se 

uma conclusão. 

 

Palavras-chave: Arbitragem. Administração Pública. Cláusula arbitral. Regime jurídico-

administrativo. Arbitrabilidade objetiva. 

 

  



 



ABSTRACT 

 

This thesis deals with arbitration, as a method of dispute resolution between the Public 

Administration and private parties. The research question is: what are the mandatory provisions 

of the arbitration clause agreed between the Administration and a private party, in view of the 

legal-administrative regime? The text is divided into four chapters. The first chapter examines 

the use of arbitration by the Administration in the context of state reform, whereby the 

application of private methods of dispute resolution became meaningful in the public sphere. 

This chapter also copes with investigating the evolution of arbitration in the Brazilian legal 

system and jurisprudence. In addition, the chapter studies the conformation of arbitration in the 

Administrative Law scenario. The second chapter ventures into the study of the peculiarities of 

arbitration involving the Administration, bringing the main legal provisions that condition the 

use of the arbitration. The third chapter, in its turn, addresses objective arbitrability, dealing 

with some contributions of foreign law; about the criteria for the definition of ‘rights that may 

be disposed’; regarding arbitrability in the context of government contracts and on the content 

of the arbitration clause in light of arbitrability. In this chapter, a specific legal principle, 

regarding the content of the arbitration clause, is constructed. In the fourth chapter, the 

investigation analyzes how the arbitration clause must be structured, in view of the peculiar 

provisions of the legal-administrative regime and of the principle built by this thesis. The fourth 

chapter also promotes a practical investigation of arbitration clauses used in government 

contracts already concluded. Finally, the research question is answered in the conclusion. 

 

Keywords: Arbitration. Public Administration. Arbitration clause. Legal-administrative 

regime. Objective arbitrability. 

 

  



 



RESUMEN 

 

Esta tesis versa sobre el arbitraje, como método de resolución de controversias entre la 

Administración Pública y el privado. La cuestión central de la investigación (research question) 

es: ¿cuáles son los preceptos obligatorios de la cláusula arbitral firmada por la Administración 

y el particular, en vista del régimen jurídico-administrativo? El texto se divide en cuatro 

capítulos. En el primer capítulo, se averigua que el uso del arbitraje por la Administración se 

inserta en el contexto de reforma del Estado, por el cual la aplicación de métodos privados de 

resolución de controversias pasó a tener sentido en la esfera pública. Este capítulo también se 

ocupa de investigar la evolución del arbitraje en el ordenamiento jurídico y en la jurisprudencia 

brasileños. Además, el capítulo estudia la conformación del arbitraje en el escenario del 

Derecho Administrativo. El segundo capítulo incursiona en el estudio de las peculiaridades del 

arbitraje involucrando a la Administración, trayendo las principales disposiciones jurídicas que 

condicionan el uso del instituto. El terceiro capítulo, a su vez, aborda la arbitrabilidad objetiva, 

tratando sobre algunas contribuciones del derecho extranjero; acerca de los criterios para la 

definición de la disponibilidade; respecto a la arbitrabilidad en el contexto de los contratos 

administrativos y sobre el contenido de la cláusula arbitral ante la arbitrabilidad. En este 

capítulo, se construye un principio jurídico específico respecto al contenido de la cláusula 

arbitral. En el capítulo cuarto, la investigación analiza cómo la cláusula arbitral debe ser 

estructurada, en vista de los preceptos peculiares del régimen jurídico-administrativo y del 

principio construido por esta tesis. El capítulo cuarto promueve, además, una investigación 

práctica sobre cláusulas arbitrales ya usadas en contratos administrativos. Finalmente, se 

responde a la pregunta inicialmente realizada, presentándose una conclusión. 

 

Palabras clave: Arbitraje. Administracion Pública. Cláusula arbitral. Régimen jurídico-

administrativo. Arbitrabilidad objetiva. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há um novo ânimo nas relações entre a Administração e o particular: se no Estado de 

Polícia o administrado era visto como súdito, no Estado Liberal como cidadão e no Estado 

Social como utente, a partir dos anos oitenta, o particular vem incorporando o papel de partícipe 

na condução dos misteres públicos.1 

Pela via do fortalecimento da ideia de que os agentes públicos, em vez de servirem-se 

de sua autoridade, poderiam atuar como facilitadores, negociadores ou diplomatas, adentra no 

contexto da Administração Pública brasileira a possibilidade de se acordar a renúncia à 

jurisdição estatal e optar-se por meios extrajudiciais de solução de litígios, dentre os quais a 

arbitragem, foco das investigações desta tese. 

Não se pense que a arbitragem adentrou o Direito Administrativo sem resistências. Pelo 

contrário, o original texto da Lei Brasileira de Arbitragem – LA (Lei n. 9.307, de 23 de setembro 

de 1996) não foi suficiente para amparar o uso da arbitragem pela Administração, tanto que 

diversos doutrinadores entenderam ser necessária a previsão legal específica para possibilitar o 

emprego deste método e, paralelamente, ressaltavam a dúvida sobre se as questões envolvendo 

os interesses públicos poderiam ser caracterizadas como “direitos patrimoniais disponíveis” 

(art. 1º, caput, da LA).2 

A solução desse problema surgiu recentemente, por meio da Lei n. 13.129/2015, que 

emendou a LA para permitir expressamente que a Administração Pública direta e indireta, como 

um todo, opte pela arbitragem, bem como para expressar alguns requisitos que devem ser 

preenchidos nas arbitragens público-privadas.3 

                                                 
1 A respeito do estágio atual, Laurence E. Lynn aclara: “‘governance’” is often depicted as taking place beyond 

the retreating reach of government control: expanding the role of civil society in directing and regulating the uses 

of public resources and increasing reliance on deliberative, as opposed to representative, forms of democracy.” 

(LYNN, Laurence E. The Many Faces of Governance: Adaptation? Transformation? Both? Neither? In: In: LEVI-

FAUR, David (Ed.). The Oxford Handbook of Governance. Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 49-64, 

p. 49). 
2 Pela necessidade de lei prévia e específica, BARROSO, Luís Roberto. Sociedade de economia mista prestadora 

de serviço público: cláusula arbitral inserida em contrato administrativo sem prévia autorização legal: invalidade. 

In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; SUNDFELD, Carlos Ari (Orgs.). Licitação e contratos administrativos. 

São Paulo. Revista dos Tribunais, 2012, p. 1.257-1.293, p. 1.274; SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em 

contratos administrativos. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 215. Pela resistência quanto à arbitragem de questões 

envolvendo os interesses públicos, MARTINS, Ricardo Marcondes. Arbitragem e Administração Pública: 

contribuição para o sepultamento do tema. Revista Trimestral de Direito Público – RTDP. São Paulo, n. 54, p. 

194-209, 2013. 
3 Expressão utilizada para se referir às arbitragens realizadas entre a Administração e o particular, na esteira de 

OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de; SCHWARTSMANN, Guilherme Baptista. Arbitragem público-privada 

no Brasil: a especialidade do litígio administrativo e as especificidades do procedimento arbitral. Revista de 

Arbitragem e Mediação. São Paulo: RT, v. 44, p. 150-171, jan./mar. 2015. 
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Com isso, não pode ser considerado como detrator do pensamento jusadministrativo 

aquele que sustenta a viabilidade jurídica da arbitragem envolvendo a Administração Pública. 

Afinal de contas, o jurista tem que se haver com as normas, tracejem, ou não, a fisionomia do 

que lhe pareça adequado.4 Partindo, pois, da premissa dessa viabilidade, o que compete ao 

cientista é compreender os contornos do regime jurídico-administrativo incidente às 

arbitragens, aplicando-o adequadamente às convenções de arbitragem.  

Justamente, o objeto da presente tese são os condicionantes do regime jurídico-

administrativo às cláusulas arbitrais celebradas entre a Administração e o particular. A par 

disso, não se pode deixar de versar, em especial, sobre o condicionante “arbitrabilidade 

objetiva”, pelo qual se determina a aptidão de um litígio para ser objeto de arbitragem, questão 

capital que remanesceu inconclusiva mesmo após a reforma da LA. 

É certo que são múltiplos os atores que podem estar envolvidos no controle da 

arbitragem, como o Ministério Público e os Tribunais de Contas, mas, para fins desta tese, 

cumpre assinalar o papel assumido pela Administração Pública. 

Consequentemente, a questão central de investigação (research question) é: quais são 

os preceitos obrigatórios à cláusula arbitral firmada pela Administração e o particular, em vista 

do regime jurídico-administrativo? 

Fixado o objeto do trabalho, apresenta-se uma síntese do modo como a matéria será 

tratada. A tese é desenvolvida em quatro capítulos. O primeiro deles apresenta um panorama 

geral sobre a evolução e a incorporação da arbitragem no contexto da Administração Pública 

brasileira. Após examinar a expansão da consensualidade no âmbito da Administração, faz-se 

uma apresentação da arbitragem no ordenamento jurídico brasileiro e sobre a sua entrada no 

direito administrativo. Em seguida, averígua-se a evolução do posicionamento do Superior 

Tribunal de Justiça – STJ e do Tribunal de Contas da União – TCU sobre a arbitragem 

envolvendo a Administração. Estuda-se, na sequência, o conceito de arbitragem e de convenção 

de arbitragem, a partir do que se examina o instituo da arbitragem em face do regime jurídico-

administrativo. No segundo capítulo, faz-se uma incursão nas peculiaridades da arbitragem 

envolvendo a Administração, de acordo com o regime jurídico-administrativo, conferindo os 

basilares condicionantes aplicáveis ao instituto.  

Em seguida, no terceiro capítulo, passa-se a analisar o específico condicionante da 

arbitrabilidade objetiva. Apuraram-se, daí, os contributos do direito alienígena para o conceito 

de “arbitrabilidade objetiva”, bem como investigam-se os critérios doutrinários utilizados para 

                                                 
4 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Natureza e regime jurídico das autarquias. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1968, p. 163 et seq. 
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conceituar a disponibilidade. Com isso, adota-se uma forma de se apreender a arbitrabilidade 

objetiva para fins das arbitragens público-privadas. Examina-se, ao seu turno, a configuração e 

o espaço da arbitrabilidade na esfera dos contratos administrativos regidos pela Lei Geral de 

Licitações – LGL (Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993) e pela Lei das Concessões Comuns 

(Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995), a propósito de identificar as questões contratuais, 

nessa seara, que podem ser passíveis de arbitragem. Indo avante, avaliam-se as exigências 

normativas quanto ao conteúdo da cláusula arbitral em face da arbitrabilidade, construindo-se 

um princípio jurídico.  

No quarto capítulo, a investigação toma como objeto a estruturação da cláusula arbitral 

a partir das peculiaridades do regime jurídico-administrativo e do princípio jurídico que a tese 

extraiu do ordenamento. Feita a análise, examinam-se alguns casos práticos, com vistas a 

verificar o conteúdo de cláusulas arbitrais usadas em contratos públicos já celebrados no Brasil, 

no cenário da Copa do Mundo de 2014 e das PPPs no Estado de São Paulo.  

O desenvolvimento desta investigação guia-se pelo enfoque dogmático, a partir do qual 

as normas jurídicas vigentes em um determinado espaço e tempo são recebidas como dogmas 

pelo jurista. O exame do objeto do presente trabalho — a compreensão do conjunto de normas 

jurídicas vigentes — procura fundamento na ordem jurídica constitucional brasileira. Não se 

pode ignorar, porém, o panorama que se passa na realidade, tampouco as contribuições da 

perspectiva ôntica, eis que o mundus iuris não pode ficar estéril às suas necessárias mudanças, 

donde não se podem desprezar algumas práticas realizadas nesse domínio. 
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1 A ARBITRAGEM NO CONTEXTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

BRASILEIRA 

 

1.1 A Administração Pública Consensual  

 

A arbitragem insere-se em um contexto de fortalecimento da consensualidade. 

Atualmente, diz-se que a Administração Pública é consensual, pois valoriza uma forma de 

gestão baseada em acordos e na cooperação com o particular, no lugar da unilateralidade. Nessa 

linha, destina-se a presente seção a oferecer um panorama geral sobre as formas de expressão 

da consensualidade na esfera da Administração Pública, bem como a verificar a relação da 

consensualidade com a legalidade, discricionariedade e arbitragem. 

 

1.1.1 A consensualidade 

 

1.1.1.1 A consensualidade como soma de esforços entre o setor público e setor privado 

 

O Estado e o mercado, o público e o privado, não são mundos separados, mas entidades 

interpenetrantes.5 Esta ideia ganhou força pela post-New Public Management (post-NPM), 

fenômeno que visa justamente fortalecer a integração entre Estado, setor privado e sociedade 

civil, sobretudo por meio de parcerias entre os atores, os quais “prestam menos atenção à formal 

autoridade top-down e confiam mais em negociações e ajustes mútuos e em reunir organizações 

para partilhar recursos e conhecimentos.” 6 

Com efeito, passa-se a valorizar a soma de esforços entre os setores público e privado e 

a sinergia entre eles, a fim de atingir o interesse público. Diogo de Figueiredo Moreira Neto 

pontua:  

 

                                                 
5 É o que, a partir da análise do estudo de Sabino Cassese, ensina Floriano de Azevedo Marques Neto. (MARQUES 

NETO, Floriano de Azevedo. A bipolaridade do direito administrativo e sua superação. In: SUNDFELD, Carlos 

Ari, JURKSAITIS, Guilherme Jardim. Contratos públicos e Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 

2015, p. 353-415, p. 404 et seq.). 
6 No original, Tom Christensen e Per Laegreid aclaram: “Such actors pay less heed to formal top-down authority 

and rely more on negotiations and mutual adjustments and on bringing together organizations to pool resources 

and knowledge. This network model scores high on adaptability and flexibility, but accountability may be reduced 

and ambiguous, and steering may be more difficult.” (CHRISTENSEN, Tom; LAEGREID, Per. Governance and 

Administrative Reforms. In: LEVI-FAUR, David (Ed.). The Oxford Handbook of Governance. Oxford: Oxford 

University Press, 2012, p. 255-267, p. 255 et seq.). Não se confunda a post-NPM com a NPM. Os traços basilares 

desta última são a desagregação, a autonomização, a agencificação e a marketização. 
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A partir da premissa de que o interesse público é próprio do Estado, que deve 

persegui-lo e realizá-lo na forma da lei e do Direito, mas não é dele exclusivo, 

pois a sociedade organizada pode e em certos casos deve ter ação concorrente, 

abre-se um vasto campo, que a doutrina tem denominado de administração 

privada associada de interesses públicos, sempre com a notável característica 

sinérgico-sociopolítica de potenciar a capacidade de ação do Estado pela 

composição e pela soma de esforços entre os setores público e privado.7  

 

Nessa perspectiva, é preciso que a Administração debata com os representantes de 

corpos sociais, com vista a formar um consenso sobre as medidas econômica e sociais a serem 

adotadas. É o que defende João Baptista Machado, cujos ensinamentos são no seguinte sentido: 

 

Nesta forma de participação trata-se de conciliar o princípio da liberdade das 

partes interessadas, isto é, dos parceiros sociais do Governo ou da 

Administração, com determinadas directivas de política económica global. 

Verifica-se uma troca de informações, de opiniões e de previsões entre as 

entidades administrativas e os referidos parceiros sociais (associações de 

interesses, como sindicatos, organizações de empresários, câmaras do 

comércio e da indústria, etc.). Espera-se que, através desta troca de opiniões e 

em face dos dados orientadores fornecidos pela Administração, seja possível 

chegar a um consenso, p.ex., quanto às medidas anticíclicas e de correcção da 

conjuntura a adoptar, de modo a conseguir-se a estabilidade dos preços, um 

elevado grau de emprego, o equilíbrio da balança de pagamentos e um 

desenvolvimento económico equilibrado. Uma vez alcançado o consenso, 

espera-se lealdade dos parceiros que as medidas acordadas com vista a uma 

“actuação concertada” nos vários sectores económicos e sociais sejam 

efectivamente adoptadas por eles — e que designadamente os parceiros 

sociais da Administração pública actuem junto dos respectivos associados em 

defesa de tais medidas.8 

 

Por esta via, o consenso torna-se elemento coadjuvante da formação da vontade 

administrativa, já que em coletas de opinião, debates públicos, audiências públicas, cabe à 

Administração manter o diálogo e a negociação de interesses, mas “a lei reserve apenas a ela a 

                                                 
7 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Novas Tendências da democracia: consenso e direito público na virada 

do século - o caso brasileiro. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP. Belo Horizonte, v. 1, n. 3, out./dez. 

2003. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=12537>. Acesso em: 18 dez. 2017. 
8 MACHADO, João Baptista. Participação e descentralização: democratização e neutralidade na Constituição 

de 76. Coimbra: Almedina, 1982, p. 46. No mesmo sentido, Rogério Gesta Leal elucida: “Qualquer Administração 

Pública para se configurar como democrática e comunicativa precisa, então, contar/construir o maior número 

possível de adesão social legítima, adquirida através de ações comunicativas permanentes (tensionais e 

conflituosas em face de tratar de interesses eventualmente distintos), com todos os agentes envolvidos e alcançados 

pelo exercício do poder político — institucionais ou não. Ao mesmo tempo, pelo fato das ações administrativas 

cotidianas comportarem pretensões, sejam de verdade proposicional, de correção normativa ou veracidade 

subjetiva, devem elas satisfazer um requisito essencial: serem suscetíveis de fundamentação e crítica constantes, 

retroalimentadoras do controle e depuração social (aqui o esgarçamento necessário das fontes tradicionais do 

Direito Administrativo).” (LEAL, Rogério Gesta. Limites de esgotamento da lei e do regulamento como fontes do 

Direito Administrativo no Brasil: aspectos introdutórios. Revista de Direito Administrativo e Constitucional – 

A&C. Belo Horizonte, v. 7, n. 28, p. 11-26, abr./jun. 2007). 
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decisão, que deverá ser justificada de acordo com as achegas recebidas ou refutá-las 

motivadamente.” 9 

No cenário da arbitragem envolvendo a Administração Pública, vale citar o caso da 

Audiência Pública (aviso nº 24/2017) realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis – ANP, em 14 de novembro de 2017, precedida de Consulta Pública. 

Nesse caso, pretendia a ANP obter subsídios e sugestões sobre melhorias na redação 

das cláusulas arbitrais das minutas de contratos para a exploração e a produção de petróleo e 

gás natural de futuras rodadas de licitação, em especial quanto às melhores práticas 

internacionais em matéria de arbitragem envolvendo entes estatais, sem descuidar da legislação 

arbitral brasileira e dos princípios que regem a administração pública.10 

No cenário ora considerado, a Administração assume o papel de mediadora dos 

múltiplos interesses envolvidos, posição esta bem diferente daquele tradicionalmente assumida 

pelo Estado impositor do interesse público.11 

Em outras situações, o consenso vincula a Administração. É o que ocorre, nos casos do 

plebiscito e o referendo, por meio dos quais o povo é consultado “para que delibere sobre 

matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa”, 

como prevê o art. 2º, caput, da Lei n. 9.709/1998, que regula o plebiscito, o referendo e a 

iniciativa popular. 

Demais disso, diversas outras leis versam sobre a colaboração entre o setor público e 

privado, como é o caso da Lei n. 13.019 de 31 de julho de 2014, que versa sobre o regime 

                                                 
9 Para Diogo de Figueiredo Moreira Neto, há dois “graus de atuação consensual”. O primeiro deles aparece quando, 

na tomada de decisão administrativa, o consenso é elemento coadjuvante da formação da vontade administrativa, 

tal como ocorre com a coleta de opinião, o debate público, a audiência pública e a assessoria externa, “cabendo à 

Administração em qualquer deles valer-se da audiência dos interessados e, se possível, buscar com eles manter o 

diálogo e a negociação de interesses, não obstante a lei reserve apenas a ela a decisão, que deverá ser justificada 

de acordo com as achegas recebidas ou refutá-las motivadamente.” Por sua vez, pela via do elemento determinante, 

“a vontade manifestada participativamente é a que deve prevalecer.” Ilustram o este caso o plebiscito e o referendo. 

(MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Novas Tendências da democracia... Op. cit.).  
10 BRASIL. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Consultas e audiências públicas. 

Disponível em: <http://www.anp.gov.br/wwwanp/consultas-e-audiencias-publicas>. Acesso em: 18 dez. 2017. 
11 Cumpre transcrever a literalidade da lição de Gustavo Justino de Oliveira e Cristiane Schwanka: “Convém 

ressaltar que vínculos são criados mediante um prévio e necessário processo de negociação, em que são discutidas 

as bases sobre as quais eventualmente serão firmados acordos e contratos. O conteúdo desses ajustes será o objeto 

do entendimento, do possível consenso entre as partes; será o resultado das concessões e dos intercâmbios 

realizados no transcurso do processo de negociação que antecedeu ao compromisso. Por isso, convém ressaltar 

que as posturas assumidas pelo Estado mediador são distintas das posições tradicionalmente ostentadas pelo Estado 

impositor, cuja nota característica encontra-se justamente no poder de impor obrigações, exercido em razão do 

atributo da autoridade, imanente ao poder político ou estatal.” (OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de; 

SCHWANKA, Cristiane. A administração consensual como a nova face da administração pública no século XXI: 

fundamentos dogmáticos, formas de expressão e instrumentos de ação. Revista de Direito Administrativo & 

Constitucional – A&C. Belo Horizonte, v. 8, n. 32, p. 31-50, abr./jun. 2008. Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=53672>. Acesso em: 18 dez. 2017).  



22 

jurídico das parcerias entre a Administração e as organizações da sociedade civil e o do Decreto 

n. 8.428 de 2 de abril de 2015, que versa sobre o procedimento de manifestação de interesse. 

Enfim, nota-se que o uso do consenso destina-se ao desenvolvimento de atividades 

administrativas, por meio de uma perspectiva que realça o emprego de métodos valorizadores 

da colaboração e da cooperação ativas dos administrados na condução dos misteres públicos. 

 

1.1.1.2 A consensualidade nas licitações 

 

A negociação nas licitações não é novidade no direito administrativo. Em que pese não 

haver a sua previsão na LGL, a doutrina sustenta que é possível que o contrato tenha termos 

distintos do edital, desde que a Administração seja favorecida e desde que haja consentimento 

do vencedor da licitação. Assim, revelada a proposta vencedora, as partes poderiam acordar 

condições ainda mais benéficas ao interesse público, sem comprometer a licitação. Nos dizeres 

de Márcia Walquiria Batista dos Santos: 

 

Existe, ainda, um consenso entre os doutrinadores no sentido de ser possível 

efetuar alterações na minuta contratual, desde que sejam para beneficiar a 

Administração.  

Concordamos com tal posicionamento, ressalvando que as alterações 

permitidas, mesmo que beneficiem a Administração, deverão ser restritas a 

cláusulas que, ao serem modificadas, não venham a afrontar o princípio da 

igualdade entre os licitantes (art. 3º, caput).  

Em suma, a alteração não pode ser do tipo que, se fosse prevista ou excluída 

da convocação, teria possibilitado o ingresso no certame de outros licitantes.  

Desta feita, se a alteração da minuta contratual é um a exceção, a viabilidade 

deve ser aferida caso a caso.12 

 

No mais, a LGL prevê as negociações em seu art. 46, § 1º, pelo qual, no tipo “melhor 

técnica”, aquele que apresentar a melhor técnica é convocado para reduzir o preço de sua 

proposta. Sobremais, o art. 64, § 2º da mesma lei faculta à Administração, em vez de revogar a 

licitação, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, caso o convocado 

não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e 

condições estabelecidos.  

A seu turno, a Lei n. 10.520/2002, que institui a modalidade de licitação do pregão, 

autoriza o pregoeiro a negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço 

                                                 
12 SANTOS, Márcia Walquiria Batista dos. Alterações na minuta do contrato antes de sua celebração. Vinculação 

ao instrumento convocatório. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Org.).Temas polêmicos sobre licitações e 

contratos. 5. ed. São Paulo: Editora, 2006, p. 210. 
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melhor, quando ficar insatisfeito com o valor alcançado após a etapa de lances (art. 4º, XVII). 

Por último, o art. 26 da Lei n. 12.462/2011,13 da mesma forma, autoriza que a Administração 

negocie condições mais vantajosas com o primeiro colocado da licitação. 

Bem se nota que a consensualidade também ganha espaço na esfera das licitações 

públicas, procedimento anteriormente reservado ao tradicional modo de administrar pela via 

monológica. 

 

1.1.1.3 A consensualidade como medida substitutiva de sanção administrativa 

 

Os acordos substitutivos são aqueles atos bilaterais, celebrados entre a Administração e 

particulares, cujo efeito é o de impedir ou extinguir processo administrativo sancionador, assim 

como excluir a aplicação ou execução de sanção administrativa.14 15  

Os seus benefícios são a prevenção da reincidência, a dissuasão do transgressor e de 

potenciais transgressores e o condicionamento do comportamento na direção da pauta 

regulatória.16 

Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara explicam que o “poder de negociar 

abrange o de modular em concreto a aplicação das normas gerais definidoras de deveres, 

proibições, infrações ou sanções.” Assim, se um dever e seus condicionamentos são 

constituídos por lei, apenas uma lei pode autorizar sua modulação pelo acordo.17 

                                                 
13 Institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC. 
14 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Acordos substitutivos nas sanções regulatórias. Revista 

de Direito Público da Economia – RDPE. Belo Horizonte, v. 9, n. 34, p. 133-151, abr./jun. 2011. 
15 Vitor Rhein Schirato e Juliana Bonacorsi de Palma propõem uma classificação das ferramentas consensuais, 

dividindo-as em: acordos relacionados ao procedimento, acordos de complementação e acordos de integração 

quanto à funcionalidade que desempenham. Conforme os autores, é exemplo dos acordos relacionados ao 

procedimento os Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), previsto no art. 5º, § 6º, da Lei n. 7.347/1985. Por 

sua vez, dizem os autores que os acordos de complementação não foram afirmados pelo Direito Administrativo; 

revelam como exemplo desses acordos o caso de uma licitação para construção de obra pública, em que “os acordos 

de complementação entre contratante, contratado e um específico setor da sociedade podem ser celebrados para 

estipular deveres positivos ou negativos ao contratado para minimizar distúrbios à parcela da sociedade quando da 

execução do contrato, sem que a contenda se resolva pela via judicial.” Os acordos de integração seriam aqueles 

que “suprimem consensualmente fases burocráticas que sobejam à finalidade do procedimento”. É o caso da 

desapropriação amigável prevista no art. 22 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, em consonância com o art. 10, caput, 

do mesmo preceito legal. (SCHIRATO, Vitor Rhein; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Consenso e legalidade: 

vinculação da atividade administrativa consensual ao direito. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP. 

Belo Horizonte, v. 7, n. 27, out./dez. 2009. Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=64611>. Acesso em: 18 dez. 2017). 
16 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; CYMBALISTA, Tatiana Matiello. Os acordos substitutivos do 

procedimento sancionatório e da sanção. Biblioteca Digital Revista Brasileira de Direito Público – RBDP. Belo 

Horizonte, v. 8, n. 31, out./dez. 2010. Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=70888>. Acesso em: 18 dez. 2017. 
17 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Acordos substitutivos nas sanções regulatórias. Op. cit. 
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Em sentido diferente, tratando sobre os acordos administrativos substitutivos da decisão 

unilateral, Fernando Dias Menezes de Almeida argumenta que a ausência de expressa previsão 

legal pode ser contornada por uma das facetas do poder de decidir unilateralmente e de ofício, 

pois nele se encontra a opção por se decidir de modo consensual: 

 

[…] mesmo ante a ausência de expressa previsão, é suscetível a possibilidade 

de celebração desses acordos [acordos administrativos substitutivos a decisão 

unilateral] no Direito Administrativo. Isso porque está implícita no poder de 

decidir unilateralmente e de ofício, a opção por se decidir de modo consensual 

com o destinatário da decisão. Numa situação assim, sempre restará, em 

potência, o poder unilateral, que, circunstancialmente, não é exercido. Por 

outras palavras, está implícita no poder de decidir unilateralmente e de ofício, 

a opção da Administração por impor a si própria certos condicionantes de sua 

ação, importando obrigação para com o destinatário da decisão. É lícito que 

se chegue a essa opção por uma via consensual de formação de convicção.18 

 

A relação entre lei e consensualidade será abordada na seção 1.1.2. Por ora, cabe 

sublinhar que diversas leis específicas permitiram a possibilidade de celebração de acordos 

substitutivos em determinados setores, reconhecendo o consenso como um valor relevante em 

matéria de regulação setorial. Destacam-se o termo de compromisso de cessação, versado pela 

Lei n. 12.529/2011;19 o termo de compromisso, regulado pela Lei n. 6.385/197620 e o termo de 

compromisso de ajuste de conduta no setor de saúde suplementar (Lei n. 9.656/1998). Nesse 

cenário, diversos regulamentos disciplinam os termos de compromisso de ajuste de conduta.21 

Em outros diplomas, igualmente, consolidaram-se ferramentas alternativas à atuação 

unilateral da Administração. É o caso do termo de ajustamento de condutas, tratado no art. 5º, 

§ 6º, da Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) – cuja aplicação pode estender-se para 

os setores que não têm disciplina legal específica da matéria –, e o da Lei n. 9.784/1999,22 que, 

em seu art. 68, preceitua que as sanções administrativas podem consistir em obrigação de fazer 

ou não fazer: “As sanções, a serem aplicadas por autoridade competente, terão natureza 

                                                 
18 ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Contratos Administrativos. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 302. 
19 Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações 

contra a ordem econômica. 
20 Dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários. 
21 Resolução Normativa RN n. 372/2015 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; Resolução n. 

199/2011 da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC; Resolução n. 5083/2016 da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres – ANTT; Resolução n. 629/2013 da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL; 

e Resolução n. 3.259/2014, alterada pela Resolução n. 6/2016, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 

ANTAQ. No âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a Resolução n. 333/2008, que estabelecia 

os critérios e procedimentos para celebração de Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta, foi revogada pela 

Resolução Normativa n. 712/2016. 
22 Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. 
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pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer, assegurado sempre o direito 

de defesa”.23 

Como se vê, o movimento de consensualidade na seara das sanções administrativas é 

viável. Pelo acordo substitutivo, o interessado se compromete ao cumprimento de obrigações 

certas e exigíveis, em vez de sofrer a aplicação unilateral de uma multa. Para a Administração, 

a celebração destes acordos é medida mais certeira, pois a aplicação impositiva de multas é 

passível de questionamentos administrativo e judicial. 

 

1.1.1.4 A consensualidade para a substituição do litigio 

 

Prepondera, igualmente, a ideia de acordos formulados entre as partes, a fim de 

solucionar os seus conflitos. A aproximação entre os envolvidos ganha relevo a partir da 

constatação de que o sistema judicial absorveu a capacidade dos cidadãos de negociar os seus 

próprios interesses e de conversar para chegar a um entendimento.24 Essa ideia espraia-se para 

a esfera legislativa, para as práticas e vem sendo desenvolvida pela doutrina. 

O CPC determina que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual 

dos conflitos” (art. 3º, § 2º) e preceitua, em seus arts. 174 e 175, a criação de câmaras de 

mediação e conciliação, com competências pertinentes à solução consensual de conflitos no 

âmbito administrativo.25 

                                                 
23 Para Egon Bockmann Moreira, houve um alargamento do conceito de atos negociais trazido por Hely Lopes 

Meirelles, para o qual o ato negocial é aquele que concretiza um negócio jurídico ou defere certas faculdades ao 

particular, nas condições impostas ou consentidas pelo Poder Público, como no caso de licenças, aprovações e 

homologações. Com base nisso, Egon Bockmann Moreira ressalta que, hoje em dia, os atos negociais atingem 

outras realidades, dirigindo-se a condicionar condutas. Explicita, pois, que é por meio de atos administrativos 

negociais que “são celebrados em processos sancionatórios (administrativos ou judiciais), como meio de alterar a 

conduta da pessoa privada, ao mesmo tempo em que inibe a punição (v.g., os acordos de leniência e os termos de 

ajustamento de conduta).” (MOREIRA, Egon Bockmann. Atos administrativos negociais. In: WALD, Arnoldo; 

JUSTEN FILHO, Marçal; PEREIRA, Cesar Augusto Guimarães (Orgs.). O direito administrativo na 

atualidade: estudos em homenagem ao centenário de Hely Lopes Meirelles (1917-2017). São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 363-371). 
24 Quadra mencionar: “El modelo de resolución de conflictos basado en unos jueces técnicos, semiautómatas, 

sometidos a um reglamentismo legal exacerbado que ha absorbido toda la capacidad de los ciudadanos de 

negociar sus propios intereses, no es eficaz ni útil para los nuevos litigios que han surgido de un sistema de 

relaciones sociales que, em parte, era desconocido.” (ORTUÑO MUÑOZ, José Pascual. El “libro verde sobre las 

modalidades alternativas de resolución de conflitos em el ámbito civil y mercantil”, de 19.04.2002 de la Comisión 

de las Comunidades Europeas. Revista Iuris – La Ley, n. 77, p. 42-48, nov. 2003, p. 42). 
25 “Art. 174. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão câmaras de mediação e conciliação, 

com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais como:  

I - dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública; II - avaliar a admissibilidade dos 

pedidos de resolução de conflitos, por meio de conciliação, no âmbito da administração pública; III - promover, 

quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta. 

Art. 175. As disposições desta Seção não excluem outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais 

vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de profissionais independentes, que poderão ser 
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Nessa linha evolutiva, a Lei n. 13.140/2015 institui a mediação como meio de solução 

de controvérsias entre particulares e a autocomposição de conflitos no âmbito da administração 

pública. Define a mediação como “a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder 

decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou 

desenvolver soluções consensuais para a controvérsia” (art. 1º, parágrafo único).26 

No que tange à autocomposição de conflitos em que for parte pessoa jurídica de direito 

público, a lei faculta a tais entes a criação de câmaras de prevenção e resolução administrativa 

de conflitos, no âmbito dos respectivos órgãos da Advocacia Pública, onde houver, com 

competência para (i) dirimir conflitos entre órgãos e entidades da administração pública; (ii) 

avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio de composição, no 

caso de controvérsia entre particular e pessoa jurídica de direito público; (iii) promover, quando 

couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta (art. 32, caput). 

Da mesma maneira, pela consolidação e sedimentação das práticas negociais 

pretendidas pelo ordenamento jurídico, a AGU por meio de sua Escola, lançou um Manual de 

Negociação, baseado na Teoria de Harvard.27 A respeito da finalidade das negociações, a AGU 

sustenta o seguinte: 

 

[…] o que se busca com a negociação é um resultado satisfatório para ambas 

as partes, sem utilização de truques ou de armadilhas, pois a ideia é tratar o 

outro não como oponente, mas como parceiro para realização de um acordo, 

que será bom para ambos. Afinal, para realização de um acordo, faz-se 

necessária a colaboração de todos os participantes.28 

 

Nessa toada, claramente, um dos evidentes objetivos das leis e das novas tendências é 

incentivar a mudança da cultura jurídica brasileira viciada em promover, impensadamente, a 

judicialização de quaisquer desentendimentos (litigation-style motion practice).29 Quer-se 

estimular e priorizar as negociações e autocomposição do conflito. 

                                                 
regulamentadas por lei específica. Parágrafo único. Os dispositivos desta Seção aplicam-se, no que couber, às 

câmaras privadas de conciliação e mediação.” 
26 Por meio da Resolução n. 125 de 29/2010, o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) dispôs sobre a Política 

Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário. O art. 4º da 

Resolução dispõe: “Art. 4º Compete ao Conselho Nacional de Justiça organizar programa com o objetivo de 

promover ações de incentivo à autocomposição de litígios e à pacificação social por meio da conciliação e da 

mediação.” 
27 MARASCHIN, Márcia Uggeri (Coord.). Manual de negociação baseado na teoria de Harvard. Brasília: 

EAGU, 2017. Disponível em: <http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/588616>. Acesso em: 18 

dez. 2017.  
28 Ibidem, p. 14. 
29 Encontra-se em tramitação, no Município de São, o Projeto de Lei n. 472/2017 de 10/07/2017 de autoria da 

Vereadora Janaína Lima, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas pelo Poder Executivo quanto à 
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1.1.2 Consensualidade e legalidade 

 

O espaço e a possiblidade de negociações e acordos dependem do reconhecimento e 

fundamentação em lei e de atribuição legal de competência para contratar.30 De tal maneira, “os 

sujeitos envolvidos podem auto-regulamentar os interesses em jogo (públicos e privados), nos 

limites e nos termos fundamentados pela lei”, a partir do que se produz um resultado unitário, 

coerente com a necessidade de persecução do interesse público.31  

Dessarte, com bom rigor, a ordem legal deve determinar as circunstâncias, as condições 

e os limites do consenso. Eduardo Garcia de Enterría e Tomás-Ramón Fernández elucidam que 

são quatro, pelo menos, os elementos que não podem deixar de ser regrados por lei, quais sejam: 

a existência de uma potestade, a sua extensão, a competência para exercê-la e o fim público 

específico.32 

A discussão sobre a relação entre a legalidade e a consensualidade foi levada ao STF, 

pelo Recurso Extraordinário nº 253.885-0/MG.33 No caso, o Município de Santa Rita do 

                                                 
autorização para a realização de acordos ou transações, a fim de prevenir ou terminar litígios, inclusive os judiciais. 

Note-se que a Lei n. 9.469/1997 estatui: “O Advogado-Geral da União, diretamente ou mediante delegação, e os 

dirigentes máximos das empresas públicas federais, em conjunto com o dirigente estatutário da área afeta ao 

assunto, poderão autorizar a realização de acordos ou transações para prevenir ou terminar litígios, inclusive os 

judiciais.” 
30 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves; CAMPOS, Sarah. A Administração Pública consensual na modernidade 

líquida. Fórum Administrativo – FA. Belo Horizonte, v. 14, n. 155, p. 31-43, jan. 2014. In verbis: “Se a transação 

fosse admissível em qualquer situação, estando a Administração livre para fazer as concessões que entendesse 

pertinentes, estaria pragmaticamente nulificado o mandamento de observância do princípio da estrita legalidade. 

[…] A admissibilidade da transação em quaisquer circunstâncias, assim, é incompatível com o princípio da 

tipicidade. Exatamente por isso que a admissibilidade da transação deve se circunscrever a situações especiais. A 

transação é solução pragmática e excepcional que não tem o condão de transformar em regra aquilo que deve ser 

tratado como exceção. Nos domínios do direito público, a lei que fundamenta as possibilidades de transação deve 

determinar as circunstâncias nas quais o contrato pode ser celebrado, suas condições, bem como seus limites, caso 

contrário a legalidade restaria pragmaticamente desvalorizada. Em ramos sujeitos ao princípio da tipicidade, em 

especial nos domínios tributários, com maior rigor ainda, apenas quando a lei, no caso concreto, dê ensejo a uma 

solução de flagrante prejuízo para o bem comum, se comparada com a solução derivada da transação, é possível o 

contrato. Nesses casos, a legalidade não está sendo colocada de lado, porque é com suporte na lei (autorizativa de 

transação) que uma má aplicação de outra lei (de incidência tributária) é excepcionalmente substituída, em prol 

dos interesses maiores da coletividade.” Note-se, os autores usam o vocábulo ‘transação’ em um sentido lato, como 

alternativa aos atos unilaterais: “quando a Administração Pública puder resolver de forma unilateral e autoritária, 

mas, em busca da melhor solução para o bem comum, resolver despir-se de seu manto de poder e prescindir dessa 

forma de atuação em prol de uma solução consensual, estar-se-á diante da celebração dos contratos administrativos 

de transação lato sensu. O contrato administrativo de transação em sentido lato (transações administrativas), 

portanto, é uma forma de a Administração Pública resolver seus casos concretos, como uma alternativa a uma 

atuação autoritária (contratos administrativos alternativos).” 
31 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Transações administrativas: um contributo ao estudo do contrato 

administrativo como mecanismo de prevenção e terminação de litígios e como alternativa à atuação administrativa 

autoritária, no contexto de uma Administração Pública mais democrática. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 204. 
32 GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho administrativo. 12. 

ed. Madrid: Thomson Civitas, 2004, t. 1, p. 462-463. 
33 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 253.885-0/MG. Rel. Min. Ellen Gracie, 1ª 
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Sapucaí interpôs recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Estadual, que manteve 

sentença homologatória de acordo firmado entre a municipalidade e seus servidores, sem que 

houvesse lei autorizativa dessa transação.  

O STF analisou duas questões basilares, quais sejam: se a celebração de tais acordos 

afrontaria o princípio da indisponibilidade do interesse público e a necessidade de expressa 

previsão legal autorizativa para a celebração de acordos administrativos. Sobre a primeira 

questão, entendeu que “há casos em que o princípio da indisponibilidade do interesse público 

deve ser atenuado, mormente quando se tem em vista que a solução adotada pela Administração 

é a que melhor atenderá à ultimação deste interesse”. 

Já quanto à legalidade, julgou válida a transação, considerando que atendeu o interesse 

público de modo efetivo, afastando a violação ao art. 37 da CR. Alvitrou o STF a 

desnecessidade de lei, pois que não houve renúncia a direitos, alienação patrimonial ou 

assunção de obrigações extraordinárias pela Administração, mas “pagamento de salário, pois, 

em caráter alimentar, reconhecido como indevidamente retido”. 

Bem se verifica que, no caso apreciado, o Município minimizou os efeitos calamitosos 

gerados a seus servidores, bem como se livrou dos ônus da sucumbência processual,34 de sorte 

que ficou fora de quaisquer dúvidas que o meio não previsto expressamente em lei atendeu 

melhor os objetivos constitucionais, a justificar a medida. É o que se deflui do pensamento de 

Alexandre Santo de Aragão.35 

Nesse mote, o princípio da legalidade do caso concreto ficou construída por outros 

princípios tais quais os da moralidade, eficiência e economicidade, pois: i) minimizou-se os 

                                                 
T., j. 04 jun. 2002, DJU 21 jun. 2002. Cumpre transcrever a literalidade da ementa: “Poder Público. Transação. 

Validade. Em regra, os bens e o interesse público são indisponíveis, porque pertencem à coletividade. E, por isso, 

o Administrador, mero gestor da coisa pública, não tem disponibilidade sobre os interesses confiados à sua guarda 

e realização. Todavia, há casos em que o princípio da indisponibilidade do interesse público deve ser atenuado, 

mormente quando se tem em vista que a solução adotada pela Administração é a que melhor atenderá à ultimação 

deste interesse. Assim, tendo o acórdão recorrido concluído pela não onerosidade do acordo celebrado, decidir de 

forma diversa implicaria o reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado nesta instância recursal (Súm. 

279/STF). Recurso extraordinário não conhecido.”  
34 Reconhece Jorge Ulisses Jacoby Fernandes que é possível a realização de acordo extrajudicial pela 

Administração Pública, inclusive para pagar indenização por danos causados a particulares, desde que atendidos 

alguns requisitos, quais sejam: a) fundamentação em parecer jurídico; b) indicação justificada no parecer jurídico 

sobre a impossibilidade ou possibilidade remota de êxito; c) quantificação da vantagem decorrente para a 

Administração; d) verificação de cautelas relacionadas ao negócio jurídico, como avaliação da documentação, 

capacidade das partes, regularidade da assistência por advogado e atendimento da legislação específica; e e) análise 

da possibilidade de ação regressiva contra o servidor responsável pelo dano atribuído à Administração. (JACOBY 

FERNANDES, Jorge Ulisses. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 3. ed. Belo Horizonte: 

Fórum, 2012, p. 284-286). 
35 Nesse sentido, ARAGÃO, Alexandre Santos de. A consensualidade no direito administrativo: acordos 

regulatórios e contratos administrativos. Revista de Informação Legislativa. Brasília, v. 42, n. 167, p. 293-309, 

jul./set. 2005. 
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efeitos nefastos provocados aos servidores, ii) livrou-se dos ônus da sucumbência processual; 

iii) não se criou obrigações inovadoras inauguralmente à ordem jurídica. Tudo isso deu maior 

peso à conduta administrativa então adotada, em que pese a inexistência de regra legal 

específica que permitisse a transação. 

Embora o acerto do STF, adverte-se que o princípio da constitucionalidade utilizado 

para marcar a supremacia constitucional na ordem jurídica deve ser aceito com cautela, visto 

que a Constituição exige lei para o exercício da atividade administrativa.36 A precedência de 

lei e a adoção da solução legislativa devem ser seguidas pelo administrador; porém, é possível 

que a ponderação administrativa realizada in concreto conclua pela primazia de outros valores, 

em vez de adotar a precedência de lei e da solução legislativa. Foi a orientação adotada no 

julgamento do Município de Santa Rita do Sapucaí. 

Nesse enfoque, cumpre consignar que, na aplicação do direito, incidem diversos 

princípios jurídicos, os quais devem ser aplicados da melhor forma possível. É necessária a 

efetuação de uma ponderação administrativa e uma apuração, diante das circunstâncias, se e em 

que medida o valor protegido poderá ser praticado. 

 

1.1.3 Consensualidade e discricionariedade 

 

Discricionariedade é expressão que designa o poder de escolha a ser exercido pelo pelo 

agente competente. Hoje em dia, é criticada a ideia de que a discricionariedade seja exercida 

isoladamente pelo administrador e de acordo com sua exclusiva compreensão da realidade e 

dos fatos, determinando, em seu gabinete, a solução que entende ser cabível para a efetivação 

do fim legal.37 

Sergio Guerra pontua que, por meio da discricionariedade, o administrador deve trazer 

uma contribuição no processo de determinação do “interesse geral”. Esta contribuição deve se 

dar pela permeabilização dos confins dos sistemas jurídico e econômico, haja vista que, se a 

discricionariedade corresponde à uma “margem de liberdade” conferida pela lei, a atividade a 

ser realizada não está plenamente definida em lei.38 

Deveras, o que o direito tem a ver com o exercício da discricionariedade é que esta 

“sujeita-se não só às normas específicas para cada situação, mas a uma rede de princípios que 

                                                 
36 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 189-190. 
37 Nesse sentido, GUERRA, Sérgio. Discricionariedade administrativa: limitações da vinculação legalitária e 

propostas pós-positivistas. Fórum Administrativo – FA. Belo Horizonte, v. 16, n. 180, p. 72-88, fev. 2016. 
38 Ibidem. 
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asseguram a congruência da decisão ao fim de interesse geral e impedem seu uso abusivo”,39 

eis que no lugar da “livre escolha” do administrador há “mais direcionamentos ao poder 

discricionário”, em vista de novos princípios que emergiram no âmbito do Direito 

Administrativo.40 

Nessa diretriz, visualizando o espaço para a realização da discricionariedade fora do 

direito, o já citado Sérgio Guerra suscita que o administrador deva: 

 

deixar de fazer suas escolhas com base no que entende ser, em sua ótica, 

conveniente e oportuno, encarando a situação (o caso concreto) em si mesma, 

sistemática e transparentemente, ao longo de uma interpretação analítica e 

empírica, para além de suas experiências pessoais, de difícil — se não 

impossível — sindicabilidade por terceiros.41 

 

A partir dessas ideias, conclui o autor que a discricionariedade fortalece as ideias de 

articulação e a mediação de interesses, por meio do consenso e da troca de pontos de vista.42 

Pode-se sumular, pois, que a consensualidade aparece, nesse cenário, como uma faceta da 

discricionariedade, fortalecendo o movimento expansivo da Administração Pública dialógica 

contra a Administração Pública monológica. 

 

1.1.4 Consensualidade e arbitragem 

 

Os debates sobre a reforma do Estado granjaram destaque nos anos oitenta, a partir de 

diversas experiências internacionais. A arbitragem deve ser compreendida no contexto do 

processo desta reforma, por meio da qual a aplicação de métodos privados de resolução de 

controvérsias passou a fazer sentido na esfera pública, sendo utilizados como tática na condução 

de negócios da Administração.43 

A arbitragem, pois, inclui-se em um contexto geral da consensualidade, no qual se 

valoriza que as decisões administrativas sejam fruto do diálogo, das negocicões e do consenso, 

em substituição das relações administrativas fundadas na unilateralidade. Em função deste 

contexto, a arbitragem surge como produto de negociações e de um acordo, pelo qual as partes 

optam pela via arbitral, em vez acatar, heteronomamente, a jurisdição estatal. 

                                                 
39 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 123. 
40 Cf. MEDAUAR, Odete. Parâmetros de controle da discricionariedade. In: GARCIA, Emerson (Org.). 

Discricionariedade administrativa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 79-89. 
41 GUERRA, Sérgio. Op. cit. 
42 Ibidem. 
43 SALLES, Carlos Alberto de. Op. cit., p. 60. 
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No Brasil, o TCU seguiu esse mesmo entendimento. Ao interpretar o art. 23, XV da Lei 

das Concessões Comuns – que estabelece que é cláusula essencial do contrato aquela que versa 

sobre “ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais” –, em consideração 

dos rumos políticos e institucionais do Estado, considerou a arbitragem no escopo do referido 

artigo.44 

Da mesma maneira, o STF acatou a tese de que a arbitragem é marcada por sua natureza 

consensual: “A marca da consensualidade da instituição mediante compromisso do juízo 

arbitral é, assim, dado essencial à afirmação de sua legitimidade perante a Constituição”.45 

Diante desse contexto, é de se vericar a evolução da arbitragem na esfera da 

Administração Pública brasileira. 

 

1.2 A evolução da arbitragem na esfera da Administração Pública  

 

O assentamento de jurisprudência favorável é fator decisivo ao incremento de qualquer 

instituto jurídico. Nessa trilha, a presente seção aborda o desenvolvimento da arbitragem 

envolvendo a Administração Pública, mediante a análise de sua evolução legislativa e 

jurisprudencial (TCU e STJ).  

 

1.2.1 A arbitragem no ordenamento jurídico e o seu avanço ao direito administrativo 

 

No ordenamento constitucional, o instituto da arbitragem não é uma novidade. A 

Constituição Imperial de 1824, expressamente, previa o Juízo Arbitral, em seu art. 160, de 

acordo com o qual: “Nas civeis, e nas penaes civilmente intentadas, poderão as Partes nomear 

Juizes Arbitros. Suas Sentenças serão executadas sem recurso, se assim o convencionarem as 

mesmas Partes”. A Constituição de 1934 também previu o instituto em seu art. 5º, XIX. 

Quanto ao direito infraconstitucional, a arbitragem tampouco é uma novidade. O Código 

Comercial de 1850 trouxe preceitos que estatuíam o juízo arbitral como obrigatório.46 

Igualmente, o Decreto n. 737 de 1850 (art. 411) tratava o juízo arbitral como obrigatório para a 

solução de algumas causas comerciais. Porém, a Lei n. 1.350/1866 derrogou o juízo arbitral 

                                                 
44 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Decisão n. 188/1995. TC n. 006.098/1993-2. Rel. Min. Paulo Affonso 

Martins de Oliveira, Rev. Min. Carlos Átila Álvares da Silva, Plenário, sessão 10 maio 1995, ata 18/1995, DOU 

22 maio 1995. 
45 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Sentença Estrangeira n. 5206 AgR/EP. Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 

Tribunal Pleno, j. 12 dez. 2001, DJ 30 abr. 2004. 
46 Em seu art. 294 previa: “Todas as questões sociais que se suscitarem entre sócios durante a existência da 

sociedade ou companhia, sua liquidação ou partilha, serão decididas em juízo arbitral.” 
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estabelecido pelo Código Comercial de 1850, para determinar que tal juízo seja voluntário, por 

meio de compromissório entre as partes. Adicione-se a este panorama legal que o Código Civil 

de 1916 (art. 1.037 a art. 1.048) e os Códigos de Processo Civil de 1939 e de 1973 acolheram 

o instituto. 

Sobre o vigente ordenamento jurídico, a Constituição de 1988 fez menção à arbitragem 

em sede trabalhista (art. 114, §§ 1º e 2º)47 e em matéria de competições desportivas (art. 217, § 

1º).48 Na legislação, destaque-se que o Código Civil de 2002 (art. 851 a art. 853) e o atual 

Código de Processo Civil – CPC de 2015 abrigam a arbitragem. Ademais, a Lei n. 9.099/1995 

(art. 26), que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, admitiu o julgamento pelo 

juízo arbitral.  

Sem embargo dessas vigentes previsões, foi em 1996, com a LA, que a arbitragem 

renasceu no país, já que antes era preciso submeter os laudos arbitrais à homologação do Poder 

Judiciário e careciam-se de normas que disciplinavam a cláusula compromissória. Em linhas 

gerais, a LA — considerada norma geral sobre a arbitragem — versa sobre a resolução de 

litígios pela arbitragem, sem a intervenção do Judiciário; disciplinando a convenção de 

arbitragem e seus efeitos, o procedimento arbitral e o reconhecimento e execução de sentenças 

arbitrais estrangeiras. 

Nesse cenário normativo, era ainda questionável se a Administração Pública podia 

servir-se da arbitragem, com base na previsão genérica constante do art. 1º da Lei n. 

9.307/1996,49 porquanto a LA é norma geral, não sendo bastante para cumprir o princípio 

constitucional da legalidade, a exigir, via de consequência, lei específica.50  

Isso não obstante, é de se evidenciar que a arbitragem envolvendo a Administração foi 

instituída, no mínimo, desde o Decreto n. 24, de 17 de setembro de 1835, tendo sido adotada 

por uma série de concessões durante os séculos e XIX e XX.51 

                                                 
47 “Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: […] 

§ 1º Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. 

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum 

acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, 

respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. 

[…]” 
48 “Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, 

observados: […] 

§ 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as 

instâncias da justiça desportiva, regulada em lei. […]”. 
49 Vale transcrever: “Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios 

relativos a direitos patrimoniais disponíveis.” 
50 Nesse sentido, SALLES, Carlos Alberto de. op. cit., p. 215. 
51 Nesse sentido, OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Especificidades do processo arbitral envolvendo a 

Administração Pública. In: CAMPILONGO, Celso Fernandes; GONZAGA, Alvaro de Azevedo; FREIRE, André 
 



33 

De todo modo, pela inconsistência originárias da LA, alguns regimes legais trouxeram 

a permissão específica para o uso da arbitragem pela Administração Pública, valendo citar: o 

art. 93, XV, da Lei n. 9.472/1997,52 o art. 43, X, da Lei n. 9.478/1997,53 art. 35, XVI, da Lei n. 

10.233/2001,54 art. 4º, §§ 5º a 7º, da Lei n. 10.848/2004,55 art. 11, III, da Lei das PPPs,56e art. 

                                                 
Luiz (Coords.). Enciclopédia jurídica da PUC-SP: tomo direito administrativo e constitucional. Coordenação de 

tomo Vidal Serrano Nunes Jr.; Maurício Zockun; Carolina Zancaner Zockun; André Luiz Freire. 1. ed. São Paulo: 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, abr. 2017. Disponível em: 

<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/49/edicao-1/especificidades-do-processo-arbitral-envolvendo-a-

administracao-publica>. Acesso em: 18 dez. 2017. O mencionado Decreto n. 24, de 17 de setembro de 1835, 

regulava o regime de concessões de navegação e construção de infraestrutura, autorizando o Governo a conceder 

privilégio exclusivo de navegação à Companhia Rio Doce ou a outra Companhia na falta desta. Citem-se também 

o Decreto n. 959, de 1880, pelo qual ficaram uniformizados os termos das concessões de estradas de ferro gerais 

do Império. Este de Decreto permitia a arbitragem no caso de desacordo entre o Governo e a concessionária. Na 

época, o juízo arbitral foi regulado pelo Decreto n. 3.900, de 1867. Ilustrativamente, cite-se a previsão de solução 

arbitral no contrato de concessão de serviço público entre o Governo e “The Rio de Janeiro City Improvement 

Company Ltd.” (1857); no contrato de concessão para construção, uso e custeio de estrada de ferro de Jundiaí à 

Campinas, pela Companhia Paulista de Estrada de Ferro de Jundiaí à Campinas (Decreto n. 4.283, de 1869); no 

contrato de fornecimento de energia elétrica destinada à iluminação pública celebrado pela Câmara Municipal de 

Sete Lagoas (1921) e no contrato de arrendamento de serviços de eletricidade entre as Administrações Municipal 

e Estadual de Belo Horizonte e a Companhia de Eletricidade e Viação Urbana de Minas (1912). (LEMES, Selma 

Maria Ferreira. Arbitragem na Administração Pública: fundamentos jurídicos e eficiência econômica. São 

Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 63 et seq.). Adicione-se: o Decreto-Lei n. 2.300, de 21 de novembro de 1986, o 

qual disciplinou as licitações e os contratos administrativos, proibiu a utilização da arbitragem, em seu art. 45, 

parágrafo único. Mas, o Decreto-Lei n. 2.348, de 24 de julho de 1987, reformou-o para permitir a arbitragem em 

contratos com financiamentos internacionais e nos contratos com empresas estrangeiras, para a compra de 

equipamentos fabricados e entregues no exterior. Com a LGL, o emprego da arbitragem pela Administração perdeu 

o seu fundamento de validade, vindo a ser retomado com a legislação das concessões. 
52 Esta lei dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão 

regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional n. 8, de 1995. O seu art. 93, XV, 

prevê: “Art. 93. O contrato de concessão indicará: 

[…] XV - o foro e o modo para solução extrajudicial das divergências contratuais.” 
53 Esta lei trata sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo e institui o 

Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo. Dispõe seu art. 43, X: “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; […].” 
54 A Lei n. 10.233/2001, que dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, trata como 

cláusula essencial do contrato de concessão as “regras sobre solução de controvérsias relacionadas com o contrato 

e sua execução, inclusive a conciliação e a arbitragem”. 
55 É a lei da comercialização de energia elétrica. Estabelece ela: “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. […]” 
56 Trata-se da lei que institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da 

administração pública (Lei n. 11.079, de 30 de dezembro de 2004). Diz seu art. 11, III: “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: […] 

III – o emprego dos mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil 
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23-A da Lei das Concessões Comuns (incluído pela Lei n. 11.196/2005),57 art. 44-A da Lei n. 

12.462/2011 (Regime Diferenciado de Contratação – RDC),58 dentre outros. 

A este rol legal, adicione-se que a Lei das PPPs permitiu a aplicação da arbitragem em 

contratos de PPPs nos âmbitos dos órgãos da Administração Pública direta dos Poderes 

Executivo e Legislativo, dos fundos especiais, das autarquias, das fundações públicas, das 

empresas públicas, das sociedades de economia mista e das demais entidades controladas direta 

ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos de seu art. 1º, 

parágrafo único. 

Em 2015, a LA foi alterada pela Lei n. 13.129/2015, pela qual ficou expresso o 

reconhecimento legal amplo da possibilidade de a Administração, como um todo, adotar a 

arbitragem. De acordo com o art. 1º, § 1º, da LA, acrescido por esta última lei: “A administração 

pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a 

direitos patrimoniais disponíveis”. 

Via de consequência, pode-se afirmar que, se o conflito for relativo a direitos 

patrimoniais disponíveis, a arbitragem pode ser empregada para dirimir as controvérsias 

envolvendo a Administração Pública direta e indireta. Em exercício de tal atividade, os árbitros 

qualificam-se como “funcionários públicos, para os efeitos da legislação penal” (art. 17) e como 

“juiz de fato e de direito” (art. 18). 

À luz do citado CPC, o credenciamento do árbitro advém do art. 3º, parágrafo único, do 

CPC, o qual permite a arbitragem, na forma da lei. Bem assim, advém do direito de instituir-se, 

nos termos da lei, a competência do juízo arbitral, (art. 42 do mesmo Código), no exercício da 

qual a sentença exarada tem natureza de título executivo judicial, na esteira do art. 31 da LA e 

do art. 515, VII, do CPC. 

De revés, não se pode falar em credenciamento do árbitro caso: (i) constate-se que ele 

tenha, com as partes ou com o litígio que lhes for submetido, “algumas das relações que 

                                                 
e em língua portuguesa, nos termos da Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996, para dirimir conflitos decorrentes 

ou relacionados ao contrato.” 
57 Cuida-se da lei que estatui o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 

175 da Constituição Federal. Seu art. 23-A dispõe: “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 n. 9.307, de 23 de setembro de 

1996.” Note-se que o TCU já permitia a arbitragem com base no art. 23, XV, da Lei das Concessões Comuns 

(BRASIL. Tribunal de Contas da União. Decisão n. 188/1995. Op. cit.). 
58 “Art. 44-A. Nos contratos regidos por esta Lei, poderá ser admitido 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, e a mediação, para dirimir conflitos decorrentes da sua execução ou a ela 

relacionados.” 
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caracterizam os casos de impedimento ou suspeição de juízes”;59 ou (ii) quando após a sua 

aceitação, falece; ou (iii) quando após a sua aceitação, for recusado.60 

Sendo isto o que se saca do texto legislado, não pode prosperar argumento de que o 

exercício da jurisdição pelo juízo arbitral ofenderia o equilíbrio entre os particulares em geral, 

ensejando a quebra da isonomia entre eles, porquanto o ordenamento jurídico possibilitou aos 

árbitros a realização de misteres tipicamente públicos, rendendo ensejo a possibilidade de que 

eles oficialmente exerçam a jurisdição, nos termos permitidos pela lei.61 

Nessa linha, foram editados específicos instrumentos normativos sobre a arbitragem 

envolvendo a Administração, como a Lei n. 19.477/2011, do Estado de Minas Gerais, embora 

anterior à Lei n. 13.129/2015, o Decreto Federal n. 8.465/201562 e o Decreto n. 46.245/2018, 

do Estado do Rio de Janeiro. 

Agregue-se a este contexto a Lei n. 13.303/2016, que trata do estatuto jurídico da 

empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; esta lei estabelece, no parágrafo único do 

seu art. 12, que “A sociedade de economia mista poderá solucionar, mediante arbitragem, as 

divergências entre acionistas e a sociedade, ou entre acionistas controladores e acionistas 

minoritários, nos termos previstos em seu estatuto social”.63 

Demais disso, mencione-se a Lei n. 13.448/2017 (conversão da Medida Provisória n. 

752/2016), que estabelece diretrizes gerais para prorrogação e relicitação dos contratos de 

parceria no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos – PPI, nos setores rodoviário, 

ferroviário e aeroportuário da administração pública federal. O art. 15, III desta lei aborda 

                                                 
59 É o que determina o art. 14, caput, da LA. São as hipóteses dos arts. 144 (impedimentos) e 145 (suspeição) do 

Código de Processo Civil que desvendam as hipóteses de impedimento e suspeição. 
60 Conforme o art. 16 da Lei n. 9.307/1996: “Se o árbitro escusar-se antes da aceitação da nomeação, ou, após a 

aceitação, vier a falecer, tornar-se impossibilitado para o exercício da função, ou for recusado, assumirá seu lugar 

o substituto indicado no compromisso, se houver.” 
61 Em um contexto geral, Celso Antônio Bandeira de Mello elucida, porém: “Chegaria a ser grotesco imaginar que 

o entendimento revelado em decisão proferida por sujeito privado poderia se sobrepor à intelecção proveniente de 

uma autoridade no exercício da própria competência. Disparate de um tão desabrido teor só poderia ser concebido 

no dia em que se reputasse normal que os motoristas multassem os guardas de trânsito, que os contribuintes 

lançassem tributos sobre o Estado e os cobrassem executivamente ou em que os torcedores, nos estádios de futebol, 

colocassem ordem nas forças policiais, dissolvendo algum ajuntamento delas.” (BANDEIRA DE MELLO, Celso 

Antônio. Curso de direito administrativo. 33. ed., São Paulo: Malheiros, 2016, p. 744). 
62 Regulamenta os critérios de arbitragem para dirimir litígios no âmbito do setor portuário. 
63 Este dispositivo não impede o uso da arbitragem pela empresa pública. Esta possibilidade já esta sedimentada 

na jurisprudência do STJ (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 904.813/PR 

(2006/0038111-2). Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., pauta 20 out. 2011, j. 20 out. 2011, DJe 28 fev. 2012; 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 612.439/RS (2003/0212460-3). Rel. Min. João Otávio 

de Noronha, 2ª T., número registro 2003/0212460-3, pauta 18 out. 2005, j. 25 out. 2005, DJ 14 set. 2006, p. 299). 
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hipótese em que a arbitragem e outros métodos de solução de conflitos são obrigatórios; já o 

art. 31, caput e § 1º, estabelecem: 

 

Art. 31. As controvérsias surgidas em decorrência dos contratos nos setores 

de que trata esta Lei após decisão definitiva da autoridade competente, no que 

se refere aos direitos patrimoniais disponíveis, podem ser submetidas a 

arbitragem ou a outros mecanismos alternativos de solução de controvérsias. 

 

§ 1º Os contratos que não tenham cláusula arbitral, inclusive aqueles em vigor, 

poderão ser aditados a fim de se adequar ao disposto no caput deste artigo. 

 

Nessa evolução regulativa, adicione-se: o projeto de lei, em tramitação na Câmara dos 

Deputados de n. 6.814/2017, que visa alterar a LGL, é claro quanto ao uso da arbitragem nesse 

regime. Por esta via, silenciam-se as dúvidas sobre o amparo ou não da arbitragem pelo vigente 

art. 55, § 2º da LGL.64 In verbis os termos do projeto: 

 

Art. 86 São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabelecem: 

[...] 

§ 3º O instrumento de contrato poderá prever meios alternativos de solução de 

controvérsias, inclusive quanto ao equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, sendo permitidos, em especial, a arbitragem, a mediação, a 

conciliação e o comitê de resolução de disputas.65 

 

Ademais do âmbito regulativo legal, frise-se a ação do Conselho de Justiça Federal – 

CJF que, por meio de seu Centro de Estudos Judiciários, trouxe enunciados respeitantes à 

arbitragem envolvendo a Administração Pública, aprovados na I Jornada “Prevenção e Solução 

Extrajudicial de Litígios”.66 

                                                 
64 “Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: [...] § 2o Nos contratos celebrados pela 

Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá 

constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer 

questão contratual, salvo o disposto no § 6o do art. 32 desta Lei.”  
65 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n. 6.814, de 2017. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=9DE30DFBCABBB816D8C4042

B238AE3F1.proposicoesWebExterno2?codteor=1524890&filename=Avulso+-PL+6814/2017>. Acesso em: 18 

dez. 2017. Ademais desse artigo, o Projeto estipula, em seu art. 103, III, que a rescisão do contrato “poderá ser 

judicial ou por decisão arbitral, nos termos da legislação e, nessa última, na forma da cláusula compromissória 

prevista contratualmente.” Portanto, por este projeto, são duas as hipóteses em que a Administração poderá utilizar 

a arbitragem para solver conflitos, a saber: (i) controvérsias acerca do reequilíbrio econômico-financeiro e (ii) 

conflitos sobre a rescisão contratual. 
66 O Centro de Estudos Judiciários elencou enunciados aprovados na I Jornada “Prevenção e Solução Extrajudicial 

de Litígios”, os quais abordam a aplicação da arbitragem envolvendo a Administração Pública. (JORNADA 

“PREVENÇÃO E SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE LITÍGIOS”, 1., 22-23 ago. 2016, Brasília. Enunciados 

aprovados. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2016. Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-

da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-

estudos-judiciarios-1/prevencao-e-solucao-extrajudicial-de-

litigios/?_authenticator=60c7f30ef0d8002d17dbe298563b6fa2849c6669>. Acesso em: 18 dez. 2017). 
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De fato, as incertezas e as inseguranças, que assolavam à Administração optante pela 

instância arbitral, veem desaparecendo. Nada obstante, a estabilização da arbitragem como 

meio de solução de controvérsias empregado pela Administração deve se coadunar à disciplina 

jurídica que rege a ação administrativa, pois incide o Direito Administrativo quando a 

Administração está em algum dos polos contratuais. 

 

1.2.2 A jurisprudência do TCU quanto à arbitragem 

 

Como elemento inaugural, cabe trazer a decisão n. 286/1993, pelo qual o TCU afastou 

a possibilidade da utilização da arbitragem pela Administração Pública Federal, entendendo 

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 a 

respectiva proposta vencedora, entre outros).67 

 

O Tribunal manteve-se alinhado com esse entendimento por mais de uma década, o que 

se revela pelas seguintes deliberações: decisão n. 763/1994,68 decisão n. 188/1995,69 decisão n. 

394/1995,70 acórdão n. 584/2003,71 acórdão n. 587/2003,72 acórdão n. 631/2003,73 acórdão n. 

                                                 
67 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Decisão n. 286/1993. Processo n. TC 008.217/93-9. Rel. Min. Homero 

Santos, Plenário, sessão 15 jul. 1993, ata 29/93.  
68 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Decisão n. 763/94. TC n. 006.098/1993-2. Rel. Min. Carlos Átila 

Álvares da Silva, Plenário, sessão 13 dez. 1994, ata 58/1994, DOU 3 jan. 1995. 
69 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Decisão n. 188/1995. Op. cit.  
70 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Decisão n. 394/95. TCs n. 015.131/1993-9, 017.803/1993-4. Rel. Min. 

Fernando Gonçalves, Plenário, sessão 9 ago. 1995, ata n. 36/1995, DOU 28 ago. 1995.  
71 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 584/03. TC n. 005.250/2002-2. Rel. Min. Ubiratan Aguiar, 

2ª Câmara, sessão 10 abr. 2003, ata n. 12/2003, DOU 28 abr. 2003. Nesse caso, entendeu o TCU não se aplicar 

aos contratos da Comercialização Brasileira de Energia Emergencial (CBEE) o instituto da arbitragem, sob 

argumento de que a Lei n. 10.433, de 24 de abril de 2002, não se afigurava anterior aos contratos entabulados, 

alegando também que a lei apenas se destinava ao Mercado Atacadista de Energia – MAE. Por oportuno, esclarece-

se que a Lei n. 10.433/2002 criou o Mercado Atacadista de Energia Elétrica – MAE, pessoa jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos, submetida a regulamentação e fiscalização da ANEEL, com a finalidade de viabilizar 

as transações de compra e venda de energia elétrica nos sistemas interligados; hoje encontra-se revogada pela Lei 

n. 10.848/2004. A partir desse caso, foi editado o Decreto Federal n. 5.163/2004, o qual teve o condão de regular 

a comercialização de energia elétrica, prevendo, expressamente, a possibilidade de utilização do sistema arbitral 

para resolução de conflitos em contratos de outorga de energia, conforme o seu art. 27, § 3º. Com isso, o TCU 

alterou o seu posicionamento.  
72 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 587/03. TC n. 004.031/2003-0. Rel. Min. Adylson Motta, 

Plenário, sessão 28 maio 2003, ata n. 19/2003, DOU 1º jun. 2003.  
73 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 631/03. TC n. 009.008/2002-6. Rel. Min. Marcos Vinicios 

Vilaça, Plenário, sessão 4 jun. 2003, ata n. 20/2003, DOU 13 jun. 2003.  
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215/2004,74 decisão n. 1.271/2005,75 acórdão n. 537/200676 e acórdão n. 1.099/2006.77 

No entanto, nem todas as decisões do TCU, anteriormente ao advento da Lei n. 

13.129/2015, assumiram posições contrárias a utilização da arbitragem e, nesse sentido, cite-se 

a decisão n. 188/1995,78 que, em revisão à decisão n. 763/94 do Plenário, firmou-se no sentido 

de “não incluir, na parte da arbitragem, cláusulas que não observem estritamente o princípio da 

legalidade e a indisponibilidade do interesse público”, admitindo, pois, a possibilidade, ao 

menos em tese, de utilização da arbitragem dentro dos limites indicados.79 

Passo relevante para se incorporar a arbitragem na Administração Pública foi dado pelo 

acórdão n. 1.330/2007,80 o qual reconheceu a possibilidade de arbitragem em contratos de PPP 

ante permissivo previsto no inciso III do art. 11 da Lei das PPPs. Este julgamento teve por 

objeto projeto de instrução normativa em que se discutia o controle e a fiscalização dos 

procedimentos de licitação, contratação e execução contratual de parcerias público-privadas 

pelo Tribunal.81 

Aos poucos a jurisprudência evoluiu para adentrar em aspectos específicos do regime 

jurídico-administrativo para fins de examinar em que medida a arbitragem ficou permitida. 

Consta, nesse vezo, no repertório jurisprudencial do TCU: 

 

i. Acórdãos que entenderam afigurar-se inaplicável a arbitragem para resolução de 

divergências relativas às questões econômico-financeiras atinentes ao poder tarifário da 

Administração Pública, sob o entendimento de que o poder tarifário da Administração 

Pública é irrenunciável e, pois, indisponível;82 

                                                 
74 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Decisão n. 215/04. TC n. 010.139/2002-0. Rel. Min. Ubiratan Aguiar, 

Plenário, sessão 10 mar. 2004, ata n. 07/2004, DOU 22 mar. 2004.  
75 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.271/05. TC n. 005.123/2005-4. Rel. Min. Marcos 

Bemquerer Costa, Plenário, sessão 24 ago. 2005, ata n. 32/2005, DOU 2 set. 2005.  
76 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 537/05. TC n. 005.250/2002-2. Rel. Min. Walton Alencar 

Rodrigues, 2ª Câmara, sessão 14 mar. 2006, ata n. 07/2006, DOU 17 mar. 2006. 
77 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.099/06. TC n. 008.402/2005-4. Rel. Min. Augusto Nardes, 

Plenário, sessão 5 jul. 2006, ata n. 27/2006, DOU 10 jul. 2006. 
78 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Decisão n. 188/1995. Op. cit.  
79 No mesmo sentido, SALLES, Carlos Alberto de. Op. cit., p. 224-225. 
80 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.330/2007. Rel. Min. Raimundo Carreiro, Plenário, sessão 

4 jul. 2007, ata n. 28/2007, DOU 6 jul. 2007. 
81 O julgamento deu origem à Instrução Normativa n. 52, de 04 de julho de 2007, que 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. 
82 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão de Relação n. 1.796/2011. TC n. 002.811/2006-6. Rel. Min. 

Augusto Nardes, Plenário, sessão 6 jul. 2011, ata n. 27/2011. Nesse caso, entendeu-se que “questões de natureza 

econômico-financeira, atinentes ao poder tarifário da Administração Pública, o qual é irrenunciável, não podem 

ser objeto de resolução mediante a aplicação da arbitragem, por se tratarem de interesse público indisponível.” 

No mesmo sentido: BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 2.573/2012. TC n. 003.499/2011-1. Rel. 

Min. Raimundo Carreiro, Plenário, sessão 26 set. 2012, ata n. 38/2012, no qual se propugna “a inaplicabilidade da 
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ii. Acórdão que entendeu pela possibilidade de se incluir nos contratos travados pela 

Petrobras cláusulas compromissórias de resolução de conflitos para eventuais litígios, 

desde que a adoção da arbitragem estiver justificada técnica e economicamente e 

comprovadamente de acordo com as práticas de mercado, além de ser obrigatório que 

os termos contratuais sejam pelo menos redigidos em língua portuguesa.83 84 

 

A tendência para admitir a arbitragem foi demonstrada pela Corte de Contas também 

quando do acompanhamento do segundo estágio da concessão dos aeroportos internacionais 

Governador Franco Montoro, em Guarulhos/SP; Viracopos, em Campinas/SP; e Presidente 

Juscelino Kubitscheck, em Brasília/DF. Nessa oportunidade, o Plenário do TCU entendeu ser 

admissível o uso da arbitragem quando a questão se tratar de assunto exclusivamente de índole 

patrimonial.85 Afirmou-se:  

 

Com supedâneo na Lei 9.307/1996, a minuta contratual a compor o Edital 

Anac 2/2011 prevê cláusula compromissória arbitral. 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 

                                                 
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”. A tese invocada é a de que o “ato administrativo 

de fixação das tarifas de serviços públicos é privativo da Administração Pública titular do serviço por atribuição 

legal ou constitucional. A sua natureza, outrora debatida pela doutrina, é regulamentar e não contratual em virtude 

de inexistir qualquer bilateralidade na fixação.” 
83 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 2.145/2013. Processo 006.588/2009-8. Rel. Min. Benjamin 

Zymler, Plenário, sessão 14 ago. 2013, ata n. 31/2008. Nesse caso, decidiu-se dar a seguinte redação ao acórdão 

reformado: 

“9.3.1. nos futuros contratos que vier a celebrar e que devam produzir efeitos jurídicos no Brasil, atente para a 

obrigatoriedade de os termos contratuais serem pelo menos redigidos em língua portuguesa; 

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 […].” 

Estes itens estavam assim redigidos:  

“9.3.1. nos futuros contratos que vier celebrar, atente para a obrigatoriedade de os termos serem redigidos em 

língua portuguesa, ou em textos bicolunados, com tradução da língua estrangeira para a língua portuguesa, 

conforme o disposto no art. 13 da Constituição Federal, c/c o art. 224 da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil 

Brasileiro); 

9.3.2. nos contratos doravante firmados em que sejam incluídas cláusulas compromissórias de resolução de 

conflitos em sede de juízo arbitral, restrinja a resolução de eventuais litígios a assuntos relacionados à sua área-

fim e disputas eminentemente técnicas oriundas da execução dos aludidos contratos”. 
84 Agregue-se aqui julgado importante sobre a arbitragem envolvendo a Administração Pública federal. Nele se 

entende que se a sentença arbitral estrangeira for lastreada em contrato constituído a partir de vontades viciadas, 

ele ofende a ordem pública nacional, mormente quando se tenha gerado prejuízos a terceiros, como o erário federal 

(BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.720/2016. Processo TC 005.406/2013-7 (Representação). 

Rel. Min. Vital do Rêgo, Plenário, sessão 06 jul. 2016, ata n. 26/2016). 
85 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. AC-157-3/12-P. Processo 032.786/2011-5. Rel. Min. 

Aroldo Cedraz, Plenário, sessão 1 fev. 2012, ata n. 3/2012.  
 



40 

interesse público secundário ou instrumental —, e não sobre potestades de 

índole pública (interesse público primário, de promoção do bem comum). 

[…] 

Uma vez circunscrita a aplicação arbitral a questões “relativas às indenizações 

eventualmente devidas quando da extinção do presente contrato” (cláusula 

16.5, peça 252, p. 60), entende-se que a cláusula compromissória, tal como 

encartada na minuta contratual, é admissível. 

 

Na mesma trilha, foi o já mencionado acórdão n. 2.145/2013, pelo qual o TCU 

reconheceu a possibilidade do emprego da arbitragem para solucionar divergências relativas às 

questões econômico-financeiras do contrato de concessão, baseando-se no entendimento do 

STJ (recurso especial n. 904.813-PR, abaixo examinado). 

Bem se verifica que, malgrado a existência de julgados contrários à arbitragem nos 

contratos administrativos, crê-se que a evolução jurisprudencial passou a permitir a arbitragem 

envolvendo a Administração, em considerações dos espaços permitidos pelo regime jurídico-

administrativo. 

As restrições jurídicas consideradas pela Corte de Contas dizem respeito ao 

entendimento de que se faz necessária a autorização legal específica para que possa ser adotado 

o juízo arbitral nos contratos celebrados pela Administração. É, nesse sentido, aliás, o citado 

acórdão n. 2.145/2013.86  

Quanto a isso, porém, a Lei n. 13.029/2015, sobre a qual mais para frente se debruçará 

com mais detença, alterou a LA para, especificamente, admitir a utilização da arbitragem nos 

conflitos derivados de contratos administrativos, suprindo e cumprindo a exigência do TCU. 

 

1.2.3 A jurisprudência do STJ em matéria de arbitragem 

 

Paulatinamente, desde o “Caso Lage” — pelo qual o Supremo Tribunal Federal – STF 

reconheceu a possibilidade de um árbitro definir o montante de uma indenização devida pela 

União87 —, a jurisprudência do STJ foi se assentando no sentido de permitir e coadunar a 

arbitragem para solucionar litígios dos quais a Administração faça parte. 

De início, cumpre colocar que o STJ, desde o texto original da LA, mostrou-se favorável 

à arbitragem para as sociedades de economia mista.88  

                                                 
86 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 2.145/2013. Op. cit. 
87 Em 1973, no julgamento do paradigmático “Caso Lage”, o STF reconheceu a “legalidade do juízo arbitral, que 

o nosso Direito sempre admitiu e consagrou, até mesmo nas causas contra a Fazenda” (BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal. Agravo de Instrumento n. 52.181. Rel. Min. Bilac Pinto, j. 14 nov. 1973). 
88 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 904.813/PR (2006/0038111-2). Op. cit. 



41 

Em avaliação mais detalhada da jurisprudência da Corte, vê-se que ela conferiu validade 

e eficácia a cláusula arbitral contida em contrato firmado por “sociedades de economia mista 

exploradoras de atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação 

de serviços (CF, art. 173, § 1º)”. No caso, tratava-se de contrato de aquisição de potência e 

energia elétrica travado entre a Companhia Estadual de Energia Elétrica do Estado do Rio 

Grande do Sul e a AES Uruguaiana Empreendimentos Ltda. 

Fortes para esta deliberação foram os argumentos de: (i) ter constado expressamente no 

contrato cláusula compromissória que previa a arbitragem para litígios relacionados à 

modificação ou rescisão da avença e para a contestação de pagamentos;89 e de que (ii) a 

arbitragem, sob o ponto de vista jurídico, constitui mecanismo ágil, seguro e eficiente na gestão 

de negócios, contribuindo para o aprimoramento desses serviços.90 

Por sua vez, a lide travada nos autos do mandado de segurança n. 11.308/DF foi entre 

uma sociedade de economia mista e uma concessionária, e surgiu em razão da rescisão 

contratual procedida pela primeira, com base em Portaria do Ministro de Estado da Ciência e 

Tecnologia, desconsiderando que havia cláusula contratual que atribuía competência arbitral 

para resolver quaisquer conflitos entre as partes.91 

Neste caso, o STJ entendeu que, como as sociedades de economia mista encontram-se 

em situação paritária em relação às empresas privadas nas suas atividades comerciais, 

                                                 
89 Revelou o acórdão: “Tem-se claro, assim, à luz das prescrições contidas na Lei n. 9.307/1996, que, a partir do 

instante em que, no contexto de um instrumento contratual, as partes envolvidas estipulem a cláusula 

compromissória, estará definitivamente imposta como obrigatória a via extrajudicial para solução dos litígios 

envolvendo o ajuste.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 612.439/RS (2003/0212460-

3). Op. cit.). 
90 Em seu voto, o Ministro João Otávio de Noronha asseverou: “Note-se que, em se tratando a energia elétrica de 

commodity de tamanha importância para o País, sobretudo a partir da desregulamentação do setor promovida a 

partir dos anos 90, cumpre assegurar às empresas que se dedicam a sua comercialização e o seu fornecimento, 

sejam elas privadas ou estatais, mecanismos ágeis, seguros e eficientes na gestão desses negócios, que possam, 

efetivamente, contribuir para o aprimoramento desses serviços, com reflexos positivos para o consumidor. Nesse 

contexto, não resta dúvida de que, sob o ponto de vista jurídico, a cláusula compromissória constitui um desses 

mecanismos.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 612.439/RS (2003/0212460-3). Op. 

cit.). 
91 O caso em apreço versa sobre mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Ciência e 

Tecnologia que, em razão da Portaria Ministerial n. 782/2005, anuiu com a rescisão do contrato procedida pela 

empresa Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A – NUCLEP com a impetrante, TMC – Terminal Multimodal de 

Coroa Grande – SPE S/A. Note-se, a Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A – NUCLEP é sociedade de economia 

mista permissionária da exploração do Terminal de Uso Privativo.  

Aduz-se, para o que interessa, a violação às cláusulas 21.1 e 21.2 do contrato (Arrendamento para Administração, 

Exploração e Operação do Terminal Portuário e de Área Retroportuária (Complexo Portuário). Conforme estas 

cláusulas: “Cláusula 21.1 - Para dirimir as controvérsias resultantes deste Contrato e que não tenham podido ser 

resolvidas por negociações amigáveis, fica eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro, RJ, em detrimento de outro 

qualquer, por mais privilegiado que seja.” E “Cláusula 21.2 - Antes de ingressar em juízo, as partes recorrerão ao 

processo de arbitragem previsto na Lei 9.307, de 23.09.06.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Mandado de 

Segurança n. 11.308/DF (2005/0212763-0). Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, pauta 09 abr. 2008, j. 09 abr. 2008, 

número registro 2005/0212763-0). 
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evidencia-se “a inocorrência de quaisquer restrições quanto à possibilidade de celebrarem 

convenções de arbitragem para solução de conflitos de interesses, uma vez legitimadas para tal 

as suas congêneres.” Por tal razão, decidiu o STJ que o litígio devia ser conhecido e solucionado 

pelo juízo arbitral competente. 

Fundamentos jurídicos importantes para esta decisão foram: (i) o reconhecimento do 

princípio da competência-competência, pelo que o árbitro é quem decide a respeito de sua 

competência; (ii) a obrigatoriedade do juízo arbitral, uma vez convencionado: o juízo arbitral 

não subtrai a garantia constitucional do juiz natural, “ao contrário, implica realizá-la, porquanto 

somente cabível por mútua concessão entre as partes, inaplicável, por isso, de forma coercitiva, 

tendo em vista que ambas as partes assumem o ‘risco’ de serem derrotadas na arbitragem”; (iii) 

reconhecimento de que não é todo e qualquer direito público sindicável na via arbitral, tendo a 

qualidade de arbitrável aquele que é contratual ou privado. 

Importante consignar também que, em análise de recurso especial extraído de ação 

declaratória de nulidade de compromisso arbitral, proposta pela sociedade de economia mista 

Companhia Paranaense de Gás Natural – COMPAGAS contra o Consórcio Carioca Passarelli, 

o STJ92 entendeu que a “discussão acerca da manutenção do equilíbrio econômico financeiro 

do contrato” “não envolve direitos indisponíveis.” No entendimento da Corte, esta discussão “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.” 

Finalmente, vale assinalar que o STJ editou a súmula n. 485 que reza: “A Lei de 

Arbitragem aplica-se aos contratos que contenham cláusula arbitral, ainda que celebrados antes 

da sua edição.” A súmula vem abonar a corrente defensiva da aplicabilidade imediata da LA 

para toda e qualquer convenção de arbitragem, independentemente da data de sua celebração, 

como constou em julgados tais quais no SEC n. 34993 e no REsp n. 934.771.94  

Nesse vezo, para o STJ, a LA, com as suas alterações, tem aplicabilidade imediata. Com 

isso e em consideração das alterações promovidas à LA, a arbitragem em relação à 

Administração como um todo é uma realidade evidente. 

A partir dessa evolução na retentiva, reclama-se o exame do conceito de arbitragem e 

de convenção de arbitragem, assim como o estudo do regime jurídico a guiar a arbitragem que 

envolve a Administração. 

                                                 
92 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 904.813/PR (2006/0038111-2). Op. cit. 
93 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Sentença Estrangeira n. 349/JP. Rel. Min. Eliana Calmon, pauta 5 abr. 

2006, j. 21 mar. 2007. 
94 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 934.771/SP. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., 

pauta 20 maio 2010, j. 25 maio 2010. 
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1.3 O instituto da arbitragem e os delineamentos do Direito Administrativo  

 

Muitos foram e ainda são os embates sobre o emprego da arbitragem pela Administração 

Pública, sobretudo em vista da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do 

interesse público. Após conceituar a arbitragem e a convenção de arbitragem, esta seção versa 

sobre a utilização da arbitragem no cenário do regime jurídico-administrativo. 

 

1.3.1 O conceito de arbitragem e de convenção de arbitragem  

 

A arbitragem é um meio privado e extrajudicial de solução de conflitos, pelo qual as 

partes, diante de um litígio ou por meio de cláusula contratual, acordam que um terceiro ou um 

colegiado terá poderes para julgar e solucionar a controvérsia, com força de coisa julgada e, 

logo, de sentença judicial, vinculando-as ao seu cumprimento.95 

Disso decorre, em primeiro lugar, que a arbitragem tem base contratual. A técnica de 

resolução de conflito pela arbitragem é convencional, porquanto é preciso que haja um acordo 

entre as partes, o qual preveja o emprego deste método. Este acordo constitui a convenção de 

arbitragem, a qual vincula as próprias partes e impede que o Judiciário, em um primeiro 

momento, conheça a questão. 

Este acordo é a fonte dos poderes a serem exercidos pelo árbitro para decidir o conflito, 

dando origem e determinando a extensão dos poderes do árbitro. É preciso notar que o alcance 

dos poderes que as partes podem atribuir aos árbitros é determinado pelo direito positivo, 

através da noção de arbitrabilidade objetiva. A arbitrabilidade é, pois, o limite do quanto de 

poderes que o acordo pode conferir aos árbitros. 

Por sua vez, a finalidade da arbitragem é a atividade jurisdicional desempenhada pelo 

árbitro, que, na qualidade de juiz de fato e de direito, emite deliberação com força de coisa 

julgada.  

                                                 
95 Para Carlos Alberto Carmona, a arbitragem é um “meio alternativo de solução de controvérsias através da 

intervenção de uma ou mais pessoas que recebem seus poderes de uma convenção privada, decidindo com base 

nela, sem intervenção estatal, sendo a decisão destinada a assumir a mesma eficácia da sentença judicial”. 

(CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um Comentário à Lei n. 9.307/1996. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2009, p. 51). Na lição de Francisco José Cahali, a arbitragem: “ao lado da jurisdição estatal, representa uma 

forma heterocompositiva de solução de conflitos. As partes capazes de comum acordo, diante de um litígio, ou por 

meio de uma cláusula contratual, estabelecem que um terceiro, ou colegiado, terá poderes para solucionar a 

controvérsia, sem intervenção estatal, sendo que a decisão terá a mesma eficácia de uma sentença judicial”. 

(CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 115). 
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A nosso ver, logo, a arbitragem tem base contratual, mas o seu fim é o exercício da 

jurisdição.96 Sobre esta base contratual, note-se que o acordo escrito pelo qual se estabelece o 

emprego da arbitragem como meio de solução de controvérsia denomina-se “convenção de 

arbitragem”. Por este acordo, as partes se obrigam a submeter os seus litígios, atuais ou futuros, 

à instância arbitral.  

Conforme a LA, a convenção de arbitragem é gênero do qual são espécies a cláusula 

compromissória e o compromisso arbitral (art. 3º). Revela o art. 3º da LA: “As partes 

interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de 

arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral.” 

A cláusula compromissória (ou “cláusula arbitral”, como se prefere tratar nesta tese), de 

acordo com o art. 4º, caput, da lei, “é a convenção através da qual as partes em um contrato 

comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a 

tal contrato”. A propósito das cláusulas arbitrais, Selma Maria Ferreira Lemes grafa: 

 

Observamos que a cláusula compromissória não representa obrigação de 

comprometer, posto que comprometidas estão as partes desde o momento que 

firmaram o contrato e dispuseram sobre a solução de controvérsias por 

arbitragem (efeito vinculante da cláusula compromissória). A obrigação 

vindoura é a de instituir a arbitragem no momento do conflito.97 

 

Com efeito, a cláusula arbitral completa é suficiente para realizar-se a arbitragem, de 

modo que é promessa de submeter os eventuais litígios à arbitragem (e não mera promessa de 

assinar compromisso).98 Vale dizer, é possível instaurar a arbitragem independentemente do 

compromisso arbitral. 

Urge realçar que a cláusula arbitral configura um negócio jurídico privado com 

individualidade própria99 e é autônoma em relação ao contrato a que se refere. Sendo assim, a 

nulidade deste não influencia, necessariamente, na nulidade daquela. É o que revela o art. 8º da 

LA. 

                                                 
96 Igualmente, Leonardo de Faria Beraldo sustenta: “a nosso ver, o melhor mesmo é adotar a teoria mista, tendo 

em vista que a origem da arbitragem é contratualista, entretanto, a sua finalidade é atividade jurisdicional.” 

(BERALDO, Leonardo de Faria. Curso de Arbitragem nos termos da Lei n. 9.307/96. São Paulo: Atlas, p. 4). 
97 LEMES, Selma Maria Ferreira. Cláusulas arbitrais ambíguas ou contraditórias e a interpretação da vontade das 

partes. In: MARTINS, Pedro Batista; GARCEZ, José M. Rossani (Orgs.). Reflexões sobre Arbitragem: in 

memoriam do Desembargador Cláudio Vianna de Lima. São Paulo: LTr, 2002, p. 188-208. Disponível em: 

<http://selmalemes.adv.br/artigos/artigo_juri32.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2016). 
98 Como se verá na seção 4.1.1.1, a cláusula arbitral cheia é aquela que opta pela arbitragem, com a definição 

prévia das questões relativas à instituição e ao procedimento arbitral (art. 5º da LA). 
99 ROCHA, José de Albuquerque. Lei de Arbitragem: uma avaliação crítica. São Paulo: Atlas, 2008, p. 44. No 

mesmo sentido, CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo... Op. cit., p. 102. 
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Quanto à sua forma, a cláusula compromissória deve constar no próprio contrato ou em 

documento apartado com expressa alusão à primeira (art. 4º, § 1º, da LA). Note-se que esta 

cláusula se refere à relação jurídica constituída pelo contrato, visto que se destina a resolver 

eventuais conflitos que possam surgir do cumprimento ou interpretação contratual. 

Por sua vez, o compromisso arbitral é a espécie de convenção de arbitragem por meio 

da qual as partes submetem ao fórum arbitral uma controvérsia existente entre elas. O art. 9º, 

caput, da LA assim preceitua: “a convenção através da qual as partes submetem um litígio à 

arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial”. 

O Código Civil – CC elenca o compromisso como espécie de contrato típico, 

disciplinando-o em seus arts. 851 a 853. Pode ser judicial, quando celebrado perante o 

magistrado, e será feito “por termo nos autos, perante o juízo ou tribunal, onde tem curso a 

demanda” (art. 9º, § 1º, da LA);100 e pode ser extrajudicial, se formalizado entre as partes fora 

do âmbito do Judiciário, devendo ser “celebrado por escrito particular, assinado por duas 

testemunhas, ou por instrumento público” (art. 9º, § 2º, da LA). Ressalte-se também que o 

compromisso arbitral consiste em negócio jurídico, assim como a cláusula compromissória. 

Em matéria de arbitragem público-privada, impende averbar que o legislador deixou 

diversas questões em aberto no tocante à cláusula arbitral. Sem a pretensão exaustiva, 

comparando as espécies de convenção de arbitragem, vê-se que a possibilidade de negociação 

sobre o teor da cláusula arbitral não é clara, enquanto que o compromisso arbitral, conforme o 

STJ, é formado por “ato voluntário da administração-concessionária”.101 Adicionalmente, o STJ 

flexibilizou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório apenas ao compromisso.102 

Por fim, a LA prevê, em seu art. 10, os elementos obrigatórios do compromisso e, em seu art. 

11, os seus elementos facultativos, mas não há orientação expressa sobre o conteúdo da cláusula 

arbitral. Deveras, são muitas as questões que precisam ser respondidas a respeito da cláusula 

arbitral. 

Finalmente, o rótulo “arbitragem”, “juízo arbitral”, “fórum arbitral” ou “instância 

arbitral” é utilizado nesta tese como a forma extrajudicial e privada de solução de litígios. A 

expressão “convenção de arbitragem” significa o gênero que abarca a “cláusula 

compromissória” (ou “cláusula arbitral”), e o “compromisso arbitral”. 

 

                                                 
100 O prazo do compromisso arbitral é o do trânsito em julgado, sendo permitido celebrar o compromisso apenas 

para discutir o quantum debeatur e sobre o an debeatur (BERALDO, Leonardo de Faria. Op. cit., p. 168). 
101 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 904.813/PR (2006/0038111-2). Op. cit. 
102 Ibidem. 



46 

1.3.2 Os contornos da Ciência do Direito Administrativo 

 

1.3.2.1 O regime jurídico-administrativo 

 

A avaliação dos contornos do regime jurídico-administrativo é pertinente, pois ele é 

incidente quando a Administração Pública figura no polo contratual.103 Por tal razão, faz-se 

mister verificar como e se a arbitragem se adequa a ele, ao lume, sobretudo, de seus 

mandamentos nucleares. 

Pois bem, há uma disciplina jurídica autônoma quando um conjunto sistematizado de 

princípios e regras lhe atribuem identidade.104 Fala-se em Direito Administrativo, no 

pressuposto da existência desses princípios e regras, os quais lhe conferem uma relação lógica 

de coesão e unidade, formando um regime jurídico. 

A análise do Direito Administrativo, de suas tendências, de suas novas facetas, depende 

da identificação de suas ideias-chaves, pois todo subprincípio e todo novo princípio a ser 

construído em nome da evolução deste ramo descansa nas noções que presidem o regime 

jurídico-administrativo. 

No Brasil, delineia-se o Direito Administrativo em função da consagração de duas 

pedras de toque que encabeçam o regime jurídico-administrativo: a supremacia do interesse 

público sobre o privado e a indisponibilidade, pela Administração, dos interesses público, 

conforme Celso Antônio Bandeira de Mello.105 

O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado vem sendo negado, a 

partir de um estudo de lavra de Humberto Ávila,106 por expressiva parcela da doutrina brasileira. 

Entende-se, contudo, que a Constituição da República – CR atribui, no plano abstrato, aos 

princípios relativos a bens coletivos um peso maior do que aos princípios relativos direitos 

individuais,107 como se nota na tutela da desapropriação (art. 5º, XXIV), na execução por 

precatório (art. 100), na admissão da declaração de guerra (art. 84, XIX), dentre outras tantas 

disposições. 

                                                 
103 Nesse sentido, MARTINS, Ricardo Marcondes. Qual é o critério para a incidência do direito administrativo? 

Revista Eletrônica Direito do Estado, v. 2016, n. 257. Disponível em: 

<http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/ricardo-marcondes-martins/qual-e-o-criterio-para-a-incidencia-

do-direito-administrativo>. Acesso em 18 dez. 2017. 
104 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso... Op. cit., p. 53. 
105 Ibidem, p. 56. 
106 ÁVILA, Humberto. Repensando o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Revista 

Trimestral de Direito Público – RTDP. São Paulo, n. 24, p. 159-180, 1998. 
107 Nesse sentido, MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos dos vícios do ato administrativo. São Paulo: 

Malheiros, 2008, p. 33. 
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Entende-se, pois, por princípio da supremacia do interesse público sobre o privado a 

primazia ou o maior peso, no plano abstrato, dos princípios materiais relativos a bens coletivos 

em comparação com os princípios materiais relativos a direitos subjetivos, de modo que os 

interesses quanto a bens e interesses coletivos devem ser concretizados, na maior medida 

possível. 

Deveras, o relevo constitucional aos bens e interesses coletivos em detrimento dos 

princípios relativos aos direitos individuais encontra berço histórico. Com a erosão do modelo 

liberal de Estado — marcada pela concentração, nas mãos de uma classe privilegiada, dos bens 

e dos grandes monopólios, ambas como decorrência do voluntarismo contratual —, deu-se 

ensejo ao aparecimento de ideários solidaristas, preconizadores da superioridade de valores 

sociais.108 

Assim, desde a Segunda Guerra Mundial, apareceu o Estado Social, caracterizado por 

dedicar-se ao atendimento do interesse público,109 razão pela qual a doutrina afirma que “O 

homem deixa de ser visto como o fim único do direito. Em decorrência, ganha força a ideia de 

que os interesses públicos devem ser protegidos pelo Estado.”110 

Pois bem. A partir do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, 

promove-se, no caso concreto, a ponderação e obtém-se, ao final do processo, o interesse a ser 

perseguido. Note-se, a ponderação deve considerar todos os interesses envolvidos, 

independentemente de sua natureza pública ou privada. Não se pode desconsiderar nenhum 

interesse envolvido.  

Assim, em contato com o caso concreto e em consideração do peso abstrato que o 

princípio da supremacia do interesse público dá aos bens coletivos, o administrador realiza uma 

ponderação, avaliando todos os princípios incidentes, e, depois de tal processo, encontra o 

                                                 
108 Cf. FARIAS, José Fernando de Castro. A origem do direito de solidariedade. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, 

p. 187-196.  
109 José Santos Carvalho Filho aduz: “As atividades administrativas são desenvolvidas pelo Estado para benefício 

da coletividade. Mesmo quando age em vista de algum interesse estatal imediato, o fim último de sua atuação deve 

ser voltado para o interesse público. E se, como visto, não estiver presente este objetivo, a atuação estará inquinada 

de desvio de finalidade. Desse modo, não é o indivíduo em si o destinatário da atividade administrativa, mas sim 

o grupo social num todo. Saindo da era do individualismo exacerbado, o Estado passou a caracterizar-se como o 

Welfare State (Estado/bem-estar), dedicado a atender ao interesse público. Logicamente, as relações sociais vão 

ensejar, em determinados momentos, um conflito entre o interesse público e o interesse privado, mas, ocorrendo 

esse conflito, há de prevalecer o interesse público.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito 

administrativo. 24. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 26). 
110 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Da constitucionalização do direito administrativo: reflexos sobre o princípio 

da legalidade e a discricionariedade administrativa. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; RIBEIRO, Carlos 

Vinícius Alves (Coords.). Supremacia do interesse público e outros temas relevantes do Direito 

Administrativo. São Paulo: Atlas, 2010, p. 175-196, p. 178. 
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interesse público a ser perseguido. Com isso, a supremacia prima facie dos bens e interesses 

coletivos pode vir a ser alterada pelas circunstâncias fáticas. 

A regra da supremacia do interesse público sobre o privado surge ao final do processo 

de ponderação. Tal regra gera alguns efeitos, que, conforme Celso Antônio Bandeira de Mello, 

são os de: (i) atribuir uma posição de supremacia e de privilégio ao órgão encarregado de zelar 

pelo interesse público; (ii) impor restrições e sujeições especiais ao referido órgão.111 

Segue, pois, que, quando a Administração Pública estiver presente numa relação 

jurídica, configuram-se essas situações de supremacia, bem como as restrições especiais. Isso 

configura a regra da supremacia do interesse público sobre o privado, que não se confunde com 

o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, que se encontra, como dito, na 

prioridade abstrata do peso aos bens coletivos em relação aos direitos individuais.112  

A seu turno, insta tratar do outro pilar do Direito Administrativo que é o princípio da 

indisponibilidade do interesse público, pelo qual: “os bens e interesses não se acham entregues 

à livre disposição da vontade do administrador. Antes, para este, coloca-se a obrigação, o dever 

de curá-lo nos termos da finalidade a que estão adstritos. É a ordem legal que dispõe sobre ela.” 

113 

Urge, então, assimilar que, como todo o interesse curado pela Administração é público, 

destinando-se a uma missão pública, todo o interesse adquire o predicado de indisponível, pois 

não pode ser colocado à livre disposição de ninguém. Quer o princípio da indisponibilidade do 

interesse público colocar empecilhos a quem exerce atividade administrativa para evitar a 

buscar de interesses desligados daquele interesse público previsto em lei. 

Enfim, desses dois princípios, radicam diversos outros princípios e regras que compõem 

o regime jurídico-administrativo.114 

                                                 
111 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso... Op. cit., p. 70. 
112 MARTINS, Ricardo Marcondes. Teoria dos princípios formais. Interesse Público – IP. Belo Horizonte, v. 18, 

n. 98, p. 65-94, jul./ago. 2016. Esclarece o autor: “A supremacia limita-se a atribuir um peso abstrato maior (razão 

prima facie e não definitiva) aos bens coletivos […]. E limita-se a atribuir notas diferenciais significativas à 

situação pública em relação à situação privada, justificadoras de verticalidade entre Estado e particular, e de 

prerrogativas e de restrições aos órgãos encarregados de tutelar o interesse público, justamente para garantir uma 

tutela efetiva.”  

Para fins do entendimento ora exposado, note-se que princípios são normas jurídicas que determinam a realização 

de algo na maior medida possível; sendo mandados de optimização, a serem realizáveis de acordo com as 

circunstâncias fáticas e jurídicas, ao passo que regras são normas jurídicas que ordenam um cumprimento pleno, 

são determinações. 
113 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso... Op. cit., p. 77. 
114 Como cumpre à Administração Pública curar pelos interesses público, nos termos da finalidade predeterminada 

pelo ordenamento jurídico, Celso Antônio Bandeira de Mello entende que eles estão submetidos aos seguintes 

princípios: a) da legalidade, com suas implicações ou decorrências: a saber: princípios da finalidade, da 

razoabilidade, da proporcionalidade, da motivação e da responsabilidade do Estado; b) da obrigatoriedade do 

desempenho de atividade pública e seu cognato, o princípio da continuidade do serviço público; c) do controle 
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1.3.2.2 A supremacia e indisponibilidade do interesse público e a arbitragem 

 

Antes da Lei n. 13.129/2015, buscando superar os condicionamentos colocados pela 

supremacia do interesse público sobre o privado e pela indisponibilidade do interesse público, 

comumente a doutrina servia-se do argumento de que a arbitragem, na verdade, estima o 

interesse público, pois ela é o modo mais célere e especializado de solucionar controvérsias, e 

o procedimento arbitral observa os ditames do devido processo legal, insculpido no art. 21, § 

2º da LA.115 Nessa linha, defende a doutrina: 

 

Ao optar pela arbitragem o contratante público não está transigindo com o 

interesse público, nem abrindo mão de instrumentos de defesa de interesses 

públicos. Está, sim, escolhendo uma forma mais expedita, ou um meio mais 

hábil, para a defesa do interesse público. Assim como o juiz, no procedimento 

judicial, deve ser imparcial, também o árbitro deve decidir com 

imparcialidade. O interesse público não se confunde com o mero interesse da 

Administração ou da Fazenda Pública; o interesse público está na correta 

aplicação da lei e se confunde com a realização correta da Justiça.116 

 

Foi, como visto, em 2015, pela Lei n. 13.129, que a lei veio a permitir que a 

Administração Pública direta e indireta, de um modo geral optasse pela arbitragem. Esta lei 

acrescentou à LA o seguinte dispositivo: “A administração pública direta e indireta poderá 

utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis.” 

(art. 1º, § 1º). 

Assim, no cenário anterior ao advento da Lei n. 13.129/2015, havia duvidosos 

argumentos, como os acima apontados, para justificar a arbitragem envolvendo a 

Administração Pública, como um todo. A razão disto é que meio diverso daqueles formalmente 

previsto em lei só pode ser empregado na medida em que o “melhor atendimento do interesse 

público” se encontre em uma zona de certeza positiva, isto é, se estiver fora de quaisquer 

dúvidas que o meio não previsto expressamente em lei atenda melhor aos seus objetivos.117  

                                                 
administrativo ou tutela; d) da isonomia, ou igualdade dos administrados em face da Administração; e) da 

publicidade; f) da inalienabilidade dos direitos concernentes a interesses públicos; g) do controle jurisdicional dos 

atos administrativos. (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso... Op. cit., p. 77). 
115 Nesse sentido, LEMES, Selma Maria Ferreira. Arbitragem na concessão de serviços públicos: arbitrabilidade 

objetiva. confidencialidade ou publicidade processual? In: GUILHERME, Luiz Fernando V. A. (Org.). Novos 

rumos da arbitragem no Brasil. São Paulo: Fiúza, 2004, p. 363-387. 
116 WALD, Arnold; CARNEIRO, Atlhos Gusmão; ALENCAR, Miguel Tostes de; DOUTRADO, Ruy Janoni. Da 

validade de convenção de arbitragem pactuada por sociedade de economia mista. Revista de Direito Bancário 

do Mercado de Capitais e da Arbitragem, v. 5, n. 18, out./dez. 2002, p. 418. 
117 Nesse sentido, Alexandre Santos de Aragão grafa: “A adoção de meio diverso do formalmente previsto em lei 

só pode ser levada a cabo quando o juízo de que atende melhor aos objetivos legais se encontrar em uma zona de 

certeza positiva, ou seja, se estiver fora de dúvidas que o meio não previsto expressamente em lei atende melhor 
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Por outro lado, com a Lei n. 13.129/2015, quer-se jogar pá de cal sobre qualquer 

empecilho à eleição da arbitragem para julgar litígios envolvendo a Administração Pública. A 

expressa permissão legal para o uso da arbitragem relativamente à Administração Pública direta 

e indireta basta para se permitir a “disposição” de direitos. 

O que se está propugnando é que o meio “arbitragem” foi abraçado pelo ordenamento 

jurídico como ferramenta para se atingir o interesse público.118 Fácil é verificar, logo, que o 

legislador, ao permitir a arbitragem, atendidos os requisitos que enuncia, apregoou o juízo 

necessário quanto à pertinência e adequação da solução de litígios por esta via, não havendo 

óbice quanto à indisponibilidade do interesse público. Afinal, a autorização legislativa é 

suficiente para a disposição.119 

Assim sendo, sucumbe qualquer tipo de argumento que queira inviabilizar a arbitragem 

pela via do princípio da indisponibilidade do interesse público. Hoje em dia, o que a lei traz são 

requisitos para o uso da arbitragem, mas não barreiras que inviabilizam tal uso. 

Quanto à supremacia do interesse público sobre o privado, a corrente contrária à 

arbitragem sustenta que o legislador não poderia atribuir a decisão sobre o interesse público ao 

árbitro em vista desse mandamento. A justificativa desse entendimento gira em torno do 

argumento de que o magistrado é titular da competência para dizer o direito para o conflito que 

envolve questões de interesse público.120 

Não obstante, o árbitro ficou, pela Lei n. 13.129/2015 e pelo CPC, como anotado, 

habilitado e credenciado, nos limites legais, para realizar a interpretação autêntica e para 

produzir os enunciados jurídicos que lhe couberem.121 Dessa maneira, soçobra o entendimento 

de que a arbitragem infringiria a supremacia do interesse público sobre o privado.  

                                                 
aos seus objetivos. Se houver juízos razoáveis (mesmo que não unânimes) de que o meio previsto na lei poderia 

ser igualmente eficiente do ponto de vista do atendimento aos interesses públicos alvejados, ela deverá ser 

prestigiada.” (ARAGÃO, Alexandre Santos de. A consensualidade no direito administrativo... Op. cit.). 
118 Veja-se, na esteira do entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello, cabe ao Poder Legislativo definir na 

lei, impessoalmente, e em conformidade com a Constituição, os interesses públicos, assim como os meios e modos 

de alcançá-los (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso... Op. cit., p. 103-104). 
119 Cf. MARTINS, Ricardo Marcondes. Arbitragem e Administração Pública... Op. cit. 
120 Conforme Ricardo Marcondes Martins: “O legislador não pode atribuir a decisão sobre o interesse público ao 

árbitro por força do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Não há, perceba-se, por força 

desse princípio, razão justificável para retirar do agente considerado o oráculo do Direito, do agente habilitado e 

qualificado pelo sistema para dar a última palavra sobre o jurídico, a competência para o exame das questões afetas 

ao interesse público. Em relação às questões privadas disponíveis, o sistema jurídico admite que os particulares 

retirem do agente oracular a prerrogativa de dar a última palavra sobre elas. Em relação às questões indisponíveis, 

o sistema jurídico não admite que o legislador retire do agente oracular essa prerrogativa. E não admite justamente 

por causa do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado: somente os interesses privados 

justificariam que a questão fosse atribuída ao árbitro e os interesses privados não se sobrepõem, no plano abstrato, 

ao interesse público.” (Ibidem) 
121 A interpretação pode ser realizada por uma extensa gama de intérpretes, mas apenas alguns deles encontram-

se credenciados pelo sistema para fins de aplicação da norma jurídica. Hans Kelsen diferenciou a interpretação 
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Do exposto se infere que a incorporação da arbitragem no sistema jurídico-normativo 

não vulnera as suas pedras de toque. A dizer: a supremacia e a indisponibilidade não estão em 

jogo. 

Entre nós, o que remanesce à doutrina ainda resistente é o receio de ordem ontológica 

sobre os árbitros que se resume ao sentimento de que “arbitrators are like foxes guarding the 

chicken coop, with a pro-business bias”122 (em tradução livre: “os árbitros são como raposas 

que protegem o galinheiro, com um viés pró-empresarial”).  

Os desconfiantes costumam sustentar que a falta de recursos sobre os méritos das 

sentenças arbitrais tornaria a arbitragem um buraco negro, para o qual os direitos seriam 

enviados e nunca mais ouvidos123:  

 

Com demandas arbitráveis definidas na divisão público-privada, direitos de 

natureza puramente privada não representam problemas específicos no que 

diz respeito à sua arbitrabilidade. A principal incerteza existia em relação aos 

casos em que a demanda de direitos privados está enlaçada com elementos de 

interesse público ou envolve o direito público. Tradicionalmente, os sistemas 

legais excluíam a arbitrabilidade desses direitos; e os argumentos defendidos 

para excluir a sua arbitrabilidade giravam em torno da ideia de interesse 

público nacional. […] Porque o direito privado é envolvido com o interesse 

público, a sua aplicação tem efeitos públicos externos às partes. A sociedade 

em geral tem um interesse na aplicação adequada desses direitos; e os árbitros 

não conseguiriam fazer isto. O temor de que árbitros privados cumpririam de 

forma inadequada o direito público serviu amplamente de motivo para 

considerar determinada matéria não arbitrável. A imagem de árbitros como 

“homens comerciais” tendenciosos para os negócios e hostil à regulação 

pública da atividade comercial, ou, presumivelmente incapazes de lidar com 

as questões públicas complexas […] alimentou esse tradicional medo. Além 

disso, se os árbitros não aplicaram corretamente leis públicas, não há remédio, 

já que os laudos arbitrais são definitivas.124  

                                                 
autêntica da interpretação doutrinária. A primeira é realizada pelos órgãos competentes na aplicação do direito; é 

a “interpretação feita pelo órgão aplicador é sempre autêntica, porque ela cria direito.” E, a interpretação 

doutrinária é feita por entes não credenciados. (KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6. ed. Tradução João 

Baptista Machado. Coimbra: Arménio Amado, 1984, p. 394). 
122 Expressão de PARK, William W. National Law and Commercial Justice: Safeguarding Procedural Integrity in 

International Arbitration. Tulane Law Review, v. 63, 1989, p 700. 
123 Conforme Ibidem. Na doutrina brasileira do Direito Administrativo, Rafael Carvalho Rezende Oliveira resume 

as principais críticas à arbitragem nas seguintes: “a) receio quanto à independência dos árbitros e possível 

tratamento preferencial aos interesses privados em detrimento dos interesses públicos; b) inexistência de 

mecanismos institucionais de garantia de “coerência jurisprudencial”, com a prolação de decisões diferentes para 

casos semelhantes; e c) déficit de responsabilidade democrática (accountability).” (OLIVEIRA, Rafael Carvalho 

Rezende. A arbitragem nos contratos da Administração Pública e a Lei n. 13.129/2015: novos desafios. Revista 

Brasileira de Direito Público – RBDP. Belo Horizonte, v. 13, n. 51, p. 59-79, out./dez. 2015). 
124 YOUSSEF, Karim. The death of inarbitrability In: MISTELIS, Loukas A.; BREKOULAKIS, Stravros L. 

(Eds.). Arbitrability: International and Comparative Perspectives. Londres: Kluwer Law International, 2009, p. 

47-67. No original: “With arbitrable claims defined on private-public divide, rights of a purely private nature did 

not pose particular problems with respect to their arbitrability. The main uncertainty existed regarding cases 

where the private rights action is entangled with elements of public interest or involves public law. Traditionally, 

legal systems excluded the arbitrability of these rights; and the arguments advanced to exclude their arbitrability 
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Nada obstante, a preocupação sobre o eventual perfil comercial do árbitro é controlável 

não só pelos métodos e requisitos para a sua nomeação, os quais asseguraram a reputação do 

julgador, em termos técnicos e intelectuais, mas também porque o árbitro lida com as 

disposições do direito positivo, a partir das quais constrói a norma a ser aplicada. 

Disso, vale realçar que o próprio direito opera como limitador de eventual desvio por 

parte do árbitro. As diretrizes jurídicas, os mandamentos do sistema e a ordem pública devem 

guiar a deliberação do árbitro e, via reflexa, possibilitar o controle das decisões tomadas. Em 

estudo sobre a arbitrabilidade objetiva e a ordem pública, Stravros L. Brekoulakis revela que: 

 

[…] o objetivo da ordem pública subjacente às normas pertinentes está 

claramente refletido na redação das disposições relevantes, sob a forma de 

condições específicas. Por exemplo, uma disposição redigida para proteger os 

interesses dos trabalhadores, normalmente prevê que, para um empregador 

rescindir um contrato de trabalho, um aviso adequado e indenização adequada 

têm de ser dados ao empregado. O montante da indenização e o período 

mínimo do aviso exigido também são fornecidos em detalhe na disposição 

pertinente.125 

 

Quer-se evidenciar que as questões de interesse público, ordem pública, moralidade 

administrativa, eficiência e quejandas não podem ser desprezadas pelo árbitro. Isto porque todas 

elas estão presentes no sistema jurídico e o julgador — seja ele um juiz, seja ele um árbitro — 

tem o dever de alcançar a correta e a mais satisfatória aplicação do direito. E, obviamente, 

qualquer discricionariedade endossada pelo ordenamento jurídico ao intérprete não pode 

desvincular-se de seu propósito jurídico.  

De todo modo, o eventual posterior controle judical dá conta de verificar o atendimento 

a tal propósito, de sorte que o árbitro eventualmente tendencioso, no sentido de se inclinar, 

ilicitamente, mais para o lado privado ou público, deverá ter a sua delibração revista pelo 

                                                 
revolved around the idea of national public interest. […] Because the private right is entangled with the public 

interest, its enforcement has public effects external to the parties. Society at large has an interest in the proper 

enforcement of these rights; and arbitrators would fail to do that. The fear that private arbitrators would under-

enforce public law has widely served as the reason to consider certain matter non-arbitrable. The image of 

arbitrators as “commercial men” biased to business and hostile to public regulation of commercial activity, or 

presumably unable to deal with complex public issues […] has nourished classic fear. Furthermore, if arbitrators 

did not correctly apply public laws, there is no remedy, since awards are final.” 
125 BREKOULAKIS, Stavros L. On Arbitrability: Persisting Misconceptions and New Areas of Concern. In: 

MISTELIS, Loukas A.; BREKOULAKIS, Stravros L. (Eds.). Arbitrability: International and Comparative 

Perspectives. Londres: Kluwer Law International, 2009, p. 19-46. No original: “the public policy objective 

underpinning the relevant rules is clearly reflected in the wording of the relevant provisions, in the form of specific 

conditions. For example, a provision drafted to protect the interests of employees will typically provide that for 

an employer to terminate an employment contract, proper notice and compensation has to be given to the 

employee. The amount of the compensation and the minimum period of the notice required are also provided in 

detail in the relevant provision.” 
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Judiciário, cuja competência é assegurada pelo art. 32 da LA, que faculta à parte interessada 

pleitear a decretação judicial da sua nulidade da sentença arbitral, uma vez ocorrida alguma 

hipótese elencada no dispositivo. 
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2 PECULIARIDADES DA ARBITRAGEM ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

 

A legitimidade da arbitragem envolvendo a Administração depende da obediência de 

um núcleo normativo mínimo, ditado pelo regime jurídico incidente nas relações jurídicas 

celebradas pela Administração. 

É preciso um esforço conjunto dos árbitros, das instituições arbitrais, das partes e dos 

demais players para a adequação do procedimento arbitral ao dito núcleo. Ora, a permissão para 

a arbitragem no setor público não é suficiente para o desenrolar da arbitragem. É preciso 

apanhar do regime administrativo as especificidades que legitimam a arbitragem e aplicá-las no 

caso concreto, sob pena de dar margem à nulificação da sentença arbitral, nos termos do art. 32 

e seguintes da LA. 

A adaptação da arbitragem ao regime jurídico-administrativo exige uma série de ajustes 

normativas e institucionais que já se encontram em curso. Nesse contexto, vale destacar desde 

já uma tendência das câmaras de arbitragem em desenvolver regulamentações específicas aos 

procedimentos envolvendo a Administração Pública. Sublinhe-se, por exemplo, a Resolução 

Administrativa n. 09/2014, da Câmara de Comércio Brasil-Canadá – CCBC.126 

Para a presente reflexão, foram selecionadas as peculiaridades da arbitragem 

envolvendo a Administração abaixo tratadas. 

 

2.1 A natureza jurídica da convenção de arbitragem 

 

Rememore-se, em primeiro lugar, que a arbitragem é de origem contratual e o seu efeito 

jurídico é a jurisdição a ser desempenhada pelo árbitro. Nessa mesma diretriz, Philippe 

Fouchard, Emmanuel Gaillard e Berthold Goldmand assinalam que a função jurisdicional do 

                                                 
126 As peculiaridades, dentre outras são: (i) respeito ao regulamento da Câmara, sem prejuízo da aplicação da 

legislação específica sobre a arbitragem; (ii) respeito a princípio constitucional da publicidade, salvo nas hipóteses 

em que as informações são sigilosas nos termos da legislação aplicável; (iii) a sede deverá ser sempre no Brasil e 

a língua portuguesa é o idioma oficial; (iv) possibilidade de estipular o particular como o responsável pelo 

pagamento inicial dos encargos e taxas devidos a Câmara e encargos da arbitragem, bem como os honorários do 

árbitros, sem prejuízo de eventual e posterior ressarcimento por parte da Administração Pública, nos termos do 

laudo arbitral; (v) permissão, desde que previamente autorizado pelo Tribunal Arbitral, da participação de amicus 

curiae para prestar assistência aos árbitros; (vi) instituição de modelo recomendado de cláusula compromissória e 

de cláusula compromissória escalonada, com a precedência de mediação, para as arbitragens que envolvam a 

Administração Pública; (vii) o Tribunal Arbitral pode disciplinar o procedimento arbitral que envolve a 

Administração Pública de acordo com as especificidades exigidas pelo litígio. Ademais dessa Resolução, a 

Resolução Administrativa n. 15/2016 tratou sobre o “Princípio da Publicidade em arbitragens que envolvem a 

Administração Pública Direta”. 
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árbitro tem origem convencional, de sorte que, ao componente jurisdicional, se adiciona um 

componente convencional.127 

Calha, destarte, notar que é da convenção de arbitragem que os árbitros extraem a sua 

competência; é neste contrato que os árbitros encontram os limites e o fundamento desta 

competência. A convenção, pois, é a base para o exercício da jurisdição.  

As suas disposições contratuais são ditadas pelo direito privado, mas são parcialmente 

derrogados pelo direito público, pois qualificam-se como contratos privados da Administração, 

razão esta por que obedecem à exigência de forma, de procedimento, de competência, de 

finalidade.128 

Em termos tais, realce-se que as formalidades que precedem a contratação devem ser 

atendidas; a autoridade pública que celebra o contrato deve ser investida de poderes para tanto; 

o bem jurídico objetivado pelo contrato deve ser de acordo com o mandamento do ordenamento 

jurídico, dentre outros. 

Nessa cadência, é de se frisar, conforme o art. 63, § 3º, da LGL, que se aplicam aos 

contratos privados da Administração, no que couber, (i) o dever de estipular as cláusulas 

necessárias previstas no art. 55 da LGL, (ii) a suscetibilidade às prerrogativas administrativas 

(art. 58 da LGL) e o respeito às formalidades dos arts. 60 e 61, também da LGL.129  

Ao cabo disso tudo, a convenção arbitral, em sua modalidade clausular, submete-se a 

regras de direito privado, mas estas regras devem conviver com os princípios e regras de direito 

público.130 

 

 

 

                                                 
127 FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. Traité de l’arbitrage commercial 

international. Paris: Litec, 1996, p. 14. 
128 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 242. 
129 Vale transcrever: “Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais 

manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos 

reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia 

no processo que lhe deu origem. 

Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras 

de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido 

no art. 23, inciso II, alínea “a” desta Lei, feitas em regime de adiantamento. 

Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que 

autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos 

contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.” 
130 No mesmo sentido, MARTINS, Ricardo Marcondes. Contratos administrativos. Revista Brasileira de Direito 

Público – RBDP. Belo Horizonte, v. 5, n. 18, jul./set. 2007. Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=47239>. Acesso em: 18 dez. 2017.  
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2.2 A previsão da arbitragem no edital 

 

A previsão no edital sobre o emprego da arbitragem, no regime da Lei das Concessões 

Comuns131 e da Lei das PPPs aparece como uma faculdade atribuída ao administrador.132 

Vistas as coisas pela perspectiva da LA, nota-se que não deve haver restrição ao uso da 

arbitragem às hipóteses em que houver previsão expressa no edital e nos contratos. Isso porque 

não prosperou a proposta do Deputado Miro Teixeira, a qual pretendia acrescer à Lei n. 

13129/2015 (projeto de Lei n. 7108/2014) dispositivo que restringia o uso da arbitragem à 

previsão no edital ou nos contratos da administração, nos termos de regulamento. 

A proposta do referido Deputado visava dar a seguinte redação ao art. 1º, § 1º, da LA:  

 

A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para 

dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis, desde que 

previsto no edital ou nos contratos da administração, nos termos do 

regulamento.133 

 

Também a favor de uma maior flexibilização do princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório no cenário da arbitragem, o STJ sustentou que a ausência de previsão editalícia 

da arbitragem pode ser suprida caso as partes optem por celebrar supervenientemente um 

                                                 
131 Vale transcrever o art. 18, XIV, o art. 23, XV, e o art. 23-A desta lei: “Art. 18. O edital de licitação será 

elaborado pelo poder concedente, observados, no que couber, os critérios e as normas gerais da legislação própria 

sobre licitações e contratos e conterá, especialmente: […] “XIV - nos casos de concessão, a minuta do respectivo 

contrato, que conterá as cláusulas essenciais referidas no art. 23 desta Lei, quando aplicáveis […].” E: “Art. 23. 

São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas: […] XV - ao foro e ao modo amigável de solução 

das divergências contratuais;’ […] 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.” 
132 A Lei das PPPs dispõe: “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 n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, podendo ainda prever: […] 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 n. 9.307, de 23 de setembro de 1996, para dirimir conflitos decorrentes ou 

relacionados ao contrato.” 
133 Vale trazer à baila as críticas de Caio Cesar Rocha ao examinar esta proposta: “Percebe-se, de plano, dois 

retrocessos. Condiciona a arbitragem a um regulamento, a ser editado posteriormente pelo Executivo. 

Desnecessário discorrer sobre o risco que isso representa, tanto em relação ao tempo, quanto em relação ao 

conteúdo. O tal regulamento pode demorar demais, pondo em risco as arbitragens existentes e em curso atualmente, 

relacionadas à Administração, e o dito regulamento, ficando à discrição do executivo, pode conter aspectos ainda 

mais restritivos, podendo limitar o uso da arbitragem a certos valores ou determinadas modalidades de contratos.” 

(ROCHA, Caio Cesar. Regulamento para arbitragem na administração é retrocesso. Consultor Jurídico – Conjur, 

29 mar. 2015. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-mar-29/fora-tribunal-regulamento-arbitragem-

administracao-retrocesso>. Acesso em: 18 dez. 2017). Por ocasião da tramitação do projeto de lei que alterou a 

Lei n. 9.307/1996 e que redundou na Lei n. 13.129/2015, Selma Ferreira Lemes também foi contrária à exigência 

de previsão da arbitragem no edital (LEMES, Selma Maria Ferreira. Por que criar amarras à arbitragem? Valor 

Econômico, 15 ago. 2014. Disponível em: <http://selmalemes.adv.br/artigos/artigovalor15082014.pdf>. Acesso 

em: 18 dez. 2017).  
 



58 

compromisso arbitral, como resultado de “ato voluntário da administração-concessionária”.134 

135 Nas palavras da Ministra relatora Nancy Andrighi:  

 

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, [uma vez que] 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. 

 

Nada obstante, é preciso que os licitantes conheçam, antecipadamente, a escolha 

administrativa pela arbitragem, pois tal opção pode ser fator decisivo para a sua participação 

ou não na licitação, haja vista que o processo arbitral pode trazer consequências econômicas 

que o licitante deve considerar. 

Por um lado, para alguns licitantes o custo do processo arbitral, os honorários incidentes, 

dentre outras questões, podem afastar alguns competidores de pequeno porte, por exemplo. Por 

outro lado, tal escolha pode atrair competidores que se interessam pelo instituto, por exemplo, 

em vista de seu custo de oportunidade, rapidez e segurança. 

Ademais, a Administração Pública deve guiar-se pelos princípios fundamentais do 

planejamento, coordenação e controle (art. 6º do Decreto-Lei n. 200/1967).136 137 Pelo 

planejamento, a Administração fica obrigado a agir de modo coerente e estratégico, fazendo 

considerações específicas sobre o futuro. De tal modo, os termos da arbitragem integram o 

                                                 
134 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 904.813/PR (2006/0038111-2). Op. cit. 
135 No mesmo sentido, o Enunciado n. 2 do CJF preceitua: “Ainda que não haja cláusula compromissória, a 

Administração Pública poderá celebrar compromisso arbitral.” (JORNADA “PREVENÇÃO E SOLUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL DE LITÍGIOS”, 1., 22-23 ago. 2016, Brasília. Enunciados aprovados. Op. cit.). 
136 A ideia de planejamento estratégico encontra-se também outros diplomas normativos, tais como o Decreto n. 

9.203, de 22 de novembro de 2017 que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional. 
137 Sergio Ferraz e Adílson Dallari assinalam, com acerto, que: “A Administração não pode ser volúvel, errática 

em suas opiniões. La donna è móbile – canta a ópera; à Administração não se confere, porém, o atributo da 

leviandade. A estabilidade da decisão administrativa é uma qualidade do agir administrativo, que os princípios da 

Administração Pública impõem” (FERRAZ, Sergio; DALLARI, Adílson. Processo Administrativo. 2. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2007, p.62). 

 

 



59 

planejamento estatal acerca da contratação pretendida e devem, portanto, constar no edital. 

Assim, deve prevalecer a regra da previsão da arbitragem no edital.138 139 

A flexibilização do princípio da vinculação ao instrumento convocatório para o caso do 

compromisso arbitral, permitida pelo STJ, deve ser restrita aos casos em que eventual 

regulamento especificar e detalhar tal possibilidade.140 Foi o que fez o Decreto n. 8.465/2015 

(art. 9º, caput e § 1º) ao permitir a celebração de compromisso arbitral posteriormente, 

estabelecendo que a ausência de cláusula arbitral não impede a Administração Pública de 

                                                 
138 Thiago Luís Sombra se revela a favor de que a cláusula arbitral esteja sempre prevista no edital e na minuta do 

contrato administrativo, a fim de que as partes tenham mais segurança jurídica e possam estimar melhor os custos 

que terão, caso algum litígio venha a surgir. (SOMBRA, Thiago Luís. Mitos, crenças e a mudança de paradigma 

da arbitragem com a administração pública. Revista Brasileira de Arbitragem. São Paulo: Kluwer, v. 14, n. 54, 

p. 54-72, abr./jun. 2017, p. 67). Para Rafael Carvalho Rezende Oliveira, é “interessante e conveniente a estipulação 

prévia de cláusula arbitral cheia nos editais e contratos administrativos, em razão da maior celeridade ao 

procedimento, sem olvidar a maior facilidade de definição da forma de solução de controvérsias antes da própria 

existência do conflito.” (OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Op. cit.). 
139 Quer-se rechaçar a conduta administrativa inconsistente, incoerente e não planejada. A experiência do Estado 

de São Paulo com a arbitragem revela o sentido da preocupação com o planejamento estratégico, pois o uso de tal 

meio de resolução de conflito avançou, mas, até agora, “não decorreu de uma escolha amadurecida, que tivesse 

avaliado as potenciais vantagens dos métodos privados de solução de disputas contratuais”, mas de uma opção 

talvez pautada “em uma percepção receptiva do setor privado”. (JUNQUEIRA, André Rodrigues. Arbitragem na 

Administração Pública: estudo de caso sobre a eficiência do instituto nas Parcerias Público-Privadas do Estado 

de São Paulo. 2017. 313 fls. Dissertação (Mestrado em Direito do Estado) – Faculdade de Direito, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2017, p. 238). 

Isto tudo não obstante, não é leviano cogitar a hipótese de a arbitragem aparecer como o meio mais satisfatório 

para a resolução de alguma questão tão somente durante a execução contratual (e não na fase interna da licitação). 

Afinal, o planejamento é marcado também pela “flexibilidade (Flexibilität), a qual se obtém pela possibilidade de 

alteração e correção contínua do processo de planejamento e dos produtos desse processo”. (MARRARA, Thiago. 

A atividade de planejamento na Administração Pública: o papel e o conteúdo das normas previstas no anteprojeto 

da nova Lei de Organização Administrativa. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP. Belo Horizonte, v. 

9, n. 34, p. 9-45, jul./set. 2011). Neste caso, é possível que a convenção de arbitragem seja celebrada 

supervenientemente, e em consenso com o particular. A esse respeito, urge registrar que a doutrina 

jusadministrativa autoriza, em algumas hipóteses, a não conformidade absoluta entre edital e contrato: “A regra 

da absoluta conformidade do contrato a celebrar, com os termos e condições do instrumento convocatório ou do 

ato de liberação da licitação, seus respectivos apensos e da proposta, carece ser revista, dada a legalidade de 

contratações diversas dos termos e condições desses atos e da proposta, nas hipóteses em que (a) a contratação 

beneficiaria, de algum modo, a Administração Pública licitante, (b) caberia alteração do contrato se estivesse 

firmado e (c) caberia reajustamento dos valores propostos se o contrato estivesse vigorando. Nas hipóteses dessas 

letras, a regra da conformidade transmuda-se em regra da compatibilidade. O contrato celebrado, nesses casos, 

deve ser compatível com os termos e condições do instrumento convocatório ou com o ato de liberação da licitação, 

seus correspondentes anexos e com a respectiva proposta, não devendo, portanto, ser conforme com os termos e 

condições desses atos, como exige-se em outras hipóteses.” (GASPARINI, Diogenes. Validade das contratações 

em condições diversas do edital e da proposta. Revista Jus Navigandi, Teresina, v. 4, n. 28, 1 fev. 1999. 

Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/437>. Acesso em: 18 dez. 2017). Os grifos se encontram no original. 
140 Rafael Carvalho Rezende Oliveira anota que a pertinência da edição de normas regulamentares, “especialmente 

pelo fato de que a Lei de Arbitragem, alterada pela Lei n. 13.129/2015, deixou de abordar diversas questões que 

podem ser especificadas ou detalhadas no campo regulamentar, tais como: viabilidade de compromisso arbitral e 

desnecessidade de previsão no edital/contrato […]” (OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Op. cit.). Já para 

Marcelo José Magalhães Bonício, incluir a previsão da cláusula arbitral no edital “parece ser desejável, mas 

também não obrigatório, especialmente porque os elementos que justificam a escolha da arbitragem pelo Estado 

podem aparecer depois da contratação” (BONÍCIO, Marcelo José Magalhães. Arbitragem e Estado: ensaio sobre 

o litígio adequado. Revista de Arbitragem e Mediação. São Paulo: RT, v. 45, p. 155-174. abr./jun. 2015, p. 159-

160). 
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celebrar compromisso, caso em que ela deve “avaliar previamente as vantagens e desvantagens 

da arbitragem no caso concreto quanto ao prazo para a solução do litígio, ao custo do 

procedimento e à natureza da questão litigiosa”. 

 

2.3 As formalidades quanto à concordância do particular 

 

Gustavo Justino de Oliveira sustenta haver o dever de obediência rigorosa ao “previsto 

no par. 2º do art. 4º da LA, pois os contratos administrativos são autênticos contratos de 

adesão”.141 Por esta linha, o particular deve concordar, expressamente, com a instituição da 

arbitragem, por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto 

especialmente para a cláusula arbitral. 

De fato, é salutar a preocupação em questão, cuja finalidade é evidenciar a 

voluntariedade da aceitação do particular aos termos da arbitragem. Mas, em verdade, não se 

pode defluir do ordenamento jurídico brasileiro que esse requisito seja uma exigência geral para 

os contratos administrativos.142 

Se, por um lado, é factível que os editais de licitação determinem sejam assinadas 

declarações de aceitação de seus termos pelo particular, por outro, não se pode concluir que a 

lei determine a obediência do § 2º do art. 4º da LA em sede de contratos administrativos. 

Veja-se, o CC dispõe: “A validade da declaração de vontade não dependerá de forma 

especial, senão quando a lei expressamente a exigir.” (art. 107). Em direito administrativo, a 

norma de regência dispõe do mesmo modo. Conforme o art. 22 da Lei n. 9.784/1999, que regula 

o processo administrativo no âmbito da Administração Pública federal: “Os atos do processo 

administrativo não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a 

exigir.” 

Assim, não se pode obrigar a Administração a atender os requisitos especiais ditados 

pelo art. 4, § 2º, da LA. Quanto às obrigações da Administração, esta lei exige apenas que a 

cláusula arbitral seja celebrada por escrito (art. 4º, § 1º), sem nada dispor sobre forma ou 

requisito especial que demonstre o consentimento das partes envolvidas sobre a referida 

                                                 
141 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. A arbitragem e as parcerias público-privadas. Fórum 

Administrativo: Direito Público – FA. Belo Horizonte, v. 5, n. 52, jun. 2005. Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=29555>. Acesso em: 18 dez. 2017. 
142 No regime do setor portuário (Decreto n. 8.465/2015), porém, vem expresso em seu art. 6º, § 2º, I: “A cláusula 

compromissória de arbitragem, quando estipulada” “constará de forma destacada no edital de licitação e no 

instrumento de contrato”. 
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cláusula. E, ainda, não se pode defluir que o direito administrativo exija essa especialidade à 

cláusula arbitral. 

 

2.4 A sede da arbitragem e o idioma 

 

A definição da sede da arbitragem tem serventia para determinar se a sentença arbitral 

é nacional ou estrangeira. Em conformidade com o art. 34, parágrafo único, e com o art. 35 da 

LA, a sentença arbitral estrangeira é aquela que tenha sido proferida fora do território nacional, 

dependendo de homologação pelo STJ. Já a sentença arbitral nacional é aquela proferida no 

Brasil. 

Em contratos internacionais, a sede da arbitragem costuma ser negociada, a fim de se 

selecionar um local neutro. Tal escolha também deve considerar a postura amigável ou não do 

Judiciário em relação à arbitragem, haja vista a possibilidade de eventual intervenção ou suporte 

judicial ao procedimento arbitral. Deve-se avaliar, igualmente, a lei de arbitragem do lugar 

escolhido (“lex arbitri”), já que ela é aplicada no caso de lacunas no regulamento institucional 

de arbitragem, bem como quando há normas de índole mandatória para o procedimento arbitral. 

Embora não se refira diretamente à arbitragem, é plenamente aplicável à generalidade 

dos contratos administrativos com cláusula arbitral o art. 55, § 2º, da LGL, conforme o qual o 

foro da sede da Administração é competente para dirimir as questões contratuais, salvo para os 

casos disposto no art. 32, § 6º, da referida lei.143 144 Por tal razão, o foro da sede da 

Administração deve ser a sede da arbitragem. Aplicando-se o dispositivo em referência, salvo 

para os casos do art. 32, § 6º, da LGL,145 a sede da arbitragem é onde a Administração tem, 

igualmente, a sua sede.  

A Lei das PPPs (art. 11, III), a Lei das Concessões Comuns (art. 23-A), a Lei n. 

13.448/2017 (art. 31, § 3º) e o Decreto n. 8.465/2015 (art. 3º, III) adotatam o Brasil, 

                                                 
143 Os casos tratados pelo referido artigo são os para a aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com 

o produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte, por 

agência estrangeira de cooperação, nos casos de contratação com empresa estrangeira, para a compra de 

equipamentos fabricados e entregues no exterior, desde que para este caso tenha havido prévia autorização do 

Chefe do Poder Executivo, ou nos casos de aquisição de bens e serviços realizada por unidades administrativas 

com sede no exterior (art. 55, § 2º). 
144 Nesse sentido, MELLO, Rafael Munhoz de. Arbitragem e Administração Pública. Revista Jurídica da 

Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, Curitiba, n. 6 p. 47-81, 2015. 
145 Vale anotar o entendimento de Eduardo Talamini: “nas hipóteses de PPP eventualmente enquadráveis entre 

aquelas previstas no art. 32, § 6º, da Lei 8.666, deve-se admitir a arbitragem fora do território nacional. A sentença 

arbitral daí proveniente, por ser estrangeira, dependerá da homologação do Judiciário brasileiro para que tenha 

eficácia no Brasil.” (TALAMINI, Eduardo. Idioma e local da arbitragem sobre PPP. Migalhas, 25 jan. 2005. 

Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI9546,91041-

Idioma+e+local+da+arbitragem+sobre+PPP>. Acesso em: 18 dez. 2017).  
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expressamente, como sede da arbitragem. O já citado Decreto n. 46.245/2018 do Estado do Rio 

de Janeiro é mais específico e adota a “cidade do Rio de Janeiro como a sede da arbitragem” 

(art. 4º, I). 

Digno de nota que não há que se impedir a condução do processo arbitral em localidades 

diferentes do local da sede da arbitragem. É plenamente viável a prática de atos processuais em 

outros locais, sem que isso descaracterizar a sede. O art. 11, I, da LA, aliás, prevê que o 

compromisso arbitral pode conter “local, ou locais, onde se desenvolverá a arbitragem”. 

Insta frisar também que a definição da sede traz repercussões fundamentais à 

arbitragem:  

 

1. a definição de nacionalidade do laudo com reflexos na execução; 2. a 

definição da competência do Judiciário para controle do laudo via ação de 

nulidade; 3. a lei da sede tem papel subsidiário para regular a validade da 

convenção arbitral; 4. a lei da sede também desempenha papel importante nas 

disposições procedimentais imperativas, que podem representar limitações à 

vontade das partes na escolha de instituições, na escolha de árbitros ou mesmo 

na atuação de advogados.146 

 

Nessa linha, frise-se que afirmar que a sede seja no Brasil atrai: (i) a nacionalidade 

brasileira do laudo (art. 34 da LA), (ii) a competência do Judiciário brasileiro, para as medidas 

cautelares e para as questões de direito indisponível, dando cumprimento ao art. 5º, XXXV, da 

CR; (iii) a atração obrigatória do direito nacional, a ser tratado linhas adiante. Por tais razões, 

reforça-se que, a rigor, a sede da arbitragem em contratos administrados deve ser o Brasil. 

Por último, o idioma deve ser o português, o que não impede a utilização simultânea de 

outro idioma, com o uso de textos bicolunados.147 O idioma português é exigido de modo 

expresso pelo art. 11, III, da Lei das PPPs, pelos art. 3º, III, art. 23-A da Lei das Concessões 

Comuns, pelo art. 31, § 3º, da Lei n. 13.448/2017, pelo Decreto 8.465/2015 (art. 3º, III) e 

Decreto n. 46.245/ 2018 do Estado do Rio de Janeiro (art. 4º, III) etc., e tal determinação deve-

se estender aos demais contratos administrativos, à luz do art. 5º da Lei n. 12.527/2011148 (Lei 

de Acesso à Informação) e do art. 37, caput da CR, cuja aplicabilidade é plena e imediata quanto 

à obrigatoriedade da publicidade, a qual se materializa pelo uso do idioma oficial da nação. 

                                                 
146 BRAGHETTA, Adriana. A importância da sede da arbitragem. In: LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, 

Carlos Alberto; MARTINS, Pedro Batista (Coords.). Arbitragem: estudos em homenagem ao prof. Guido 

Fernando da Silva Soares, in memoriam. São Paulo: Atlas, 2007, p. 18-32. 
147 Nesse sentido, BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.720/2016. Op. cit. 
148 “Art. 5º É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante 

procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.” 
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Assim sendo, a exigência do idioma em português configura-se em exigência do próprio 

regime jurídico-administrativo, evitando-se que a instituição arbitral, eventualmente, exclua o 

uso do português, em consideração, por exemplo, apenas de seu regulamento. 

 

2.5 A publicidade 

 

A Administração Pública está sujeita ao princípio da publicidade, por força do art. 37, 

caput da CR. Embora os atos da arbitragem envolvendo a Administração já devessem 

observância ao princípio da publicidade, a superveniência do art. 2º, § 3º, da LA, acrescido pela 

Lei n. 13.129/2015, afastou definitivamente qualquer dúvida sobre o dever de respeito a este 

princípio. Por oportuno, transcreve-se o Enunciado n. 4 do CJF, que assim preceitua:  

 

Na arbitragem, cabe à Administração Pública promover a publicidade prevista 

no art. 2º, § 3º, da Lei n. 9.307/1996, observado o disposto na Lei n. 

12.527/2011, podendo ser mitigada nos casos de sigilo previstos em lei, a juízo 

do árbitro. 

 

Além do art. 37, a Constituição assegura o direito ao acesso a informações constantes 

em órgãos públicos (art. 5º, XIV e XXXIII). A Lei das PPPs (art. 4º, V) exige “a transparência 

dos procedimentos e das decisões”, e a Lei das Concessões Comuns determina, em seu art. 22, 

que “É assegurada a qualquer pessoa a obtenção de certidão sobre atos, contratos, decisões ou 

pareceres relativos à licitação ou às próprias concessões”. 

A Lei n. 12.527/2011 traz a publicidade como regra geral e o sigilo como exceção. 

Realce-se que seus arts. 23 e 31 identificam as situações que merecem restringir a publicidade 

e, no espeque destes artigos, acertada é a observação de Gustavo Justino de Oliveira:149 

 

Em suma, como regra geral, nas arbitragens público-privadas somente as 

informações consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do 

Estado, hipóteses de sigilo legal e informações pessoais relativas à intimidade, 

vida privada, honra e imagem se excetuarão ao princípio da máxima 

divulgação. 

 

Desse modo, a participação da Administração na arbitragem impede às partes de optar 

livremente pelo sigilo nos procedimentos, assim como não se pode nos processos judiciais.150 

                                                 
149 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Especificidades do processo arbitral envolvendo a Administração 

Pública. Op. cit. 
150 Revela o CPC: “Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os 
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Este sigilo remanesce àquelas situações protegidas no ordenamento jurídico, como aquelas, por 

exemplo, ditadas na Lei n. 12.527/2011 e no Decreto federal n. 7.845/2012.151 152  

Para fins do Decreto n. 46.245/2018 do Estado do Rio de Janeiro, são públicos os 

seguintes atos do processo arbitral: as petições, os laudos periciais e as decisões dos árbitros de 

qualquer natureza” (art. 13, §1º). Já o inciso IV do art. 3º do Decreto federal n. 8.465/2015, 

aplicável ao setor portuário, dita que “todas as informações sobre o processo [arbitral] serão 

tornadas públicas”. A seu turno, a Lei n. 19477/2011 do Estado de Minas Gerais dispõe que 

arbitragem deverá ser instaurada “mediante processo público” (art. 6º). 

Entre nós, cabe à Administração o dever de publicidade ativa quanto aos assuntos que 

lhe são afetos, o qual deve ser observado mesmo que o regulamento da instituição determine 

que a câmara arbitral providenciará a publicidade completa do procedimento. Neste caso, 

compete à Administração, ao menos, inserir em seus meios de comunicação eletrônicos o link 

para acesso às informações disponibilizadas pela câmara.153 

Não obstante, é prudente que as câmaras deem acesso às informações básicas da 

arbitragem da qual a Administração faça parte. Calha mencionar, nesse vezo, o acerto do 

regulamento da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – CAMARB, que, em seus 

arts. 12.2 e 12.3, revela que a instituição, nas arbitragens das que a Administração participe, 

divulgará eletronicamente a existência do procedimento, a data da solicitação de arbitragem e 

o(s) nome(s) do(s) requerente(s) e requerido(s), cabendo às partes, na forma da lei, a divulgação 

de informações adicionais. 

                                                 
processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, 

divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem 

dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre 

cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o 

juízo. § 1º O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de 

seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2º O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer 

ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou 

separação.” 
151 Regulamenta procedimentos para credenciamento de segurança e tratamento de informação classificada em 

qualquer grau de sigilo, e dispõe sobre o Núcleo de Segurança e Credenciamento. 
152 Note-se que o Decreto n. 7.724/2012, que regulamenta a Lei n. 12.527/2011, prevê: “A divulgação de 

informações de empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas pela União que 

atuem em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no art. 173 da Constituição, estará submetida às normas 

pertinentes da Comissão de Valores Mobiliários, a fim de assegurar sua competitividade, governança corporativa 

e, quando houver, os interesses de acionistas minoritários.” (art. 5º, § 1º). Porém, não há nenhum dispositivo na 

Lei federal n. 12.527/2011 que referende ou dê margem a esta inovação secundária, de modo que a legalidade do 

art. 5º, § 1º é duvidosa. 
153 Mesmo definindo no início do processo arbitral o grau da publicidade, pode acontecer de surgir conflitos entre 

as partes quanto a tal tema. Neste caso, ante o princípio da competência-competência (art. 8º da LA, parágrafo 

único) e o art. 13 da LA, a controvérsia deve ser resolvida pelo árbitro. 
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Indo avante à análise da publicidade, calha notar que tal princípio deve ser estudado na 

esfera do direito arbitral ao lume da diferença entre privacidade e confidencialidade, questão 

esta que passa muitas vezes despercebida. A privacidade refere-se à participação no 

procedimento arbitral pelas partes e os necessariamente envolvidos, facultando-se a 

participação de terceiros na medida do possível, ao passo que a confidencialidade diz respeito 

à obrigação de não divulgar informações sobre a arbitragem.154  

A esse respeito, a manutenção desta privacidade não viola o princípio da publicidade, o 

que não impede, por exemplo, o uso de web streaming, caso as circunstâncias concretas assim 

exigirem. Carlos Alberto Carmona concorda também com tese de que a privacidade não viola 

a publicidade, asseverando que não se deve “transformar os tribunais arbitrais em areópagos, 

abertos à curiosidade pública.”155  

Já a confidencialidade, como visto, é medida excepcional que só pode ser usada quando 

a lei a exigir. Note-se que a informação é tão confidencial quanto o específico regramento legal 

assim preceituar, cabendo à Administração aplicar e concretizar os termos da lei no caso 

concreto. 

 

2.6 O critério de julgamento 

 

Não é admissível que as decisões arbitrais sejam tomadas com base na equidade, mas 

tão só pelo critério do direito, sob pena de afronte ao art. 37 da CR, no qual se encontra 

insculpido o princípio da legalidade, e ao art. 2º, § 3º, da LA, que prevê expressamente que “a 

arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito”. Pertinentes as palavras 

de Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara156: 

 

a Administração só pode se submeter a uma decisão que seja tomada com base 

em critérios rigorosamente jurídicos, oriundos de normas postas formalmente 

(em lei, regulamento, contrato ou ato administrativo). A decisão por equidade 

é construída com base em critérios subjetivos, levando em conta a noção de 

justiça e de equilíbrio que o julgador venha a adotar. 

                                                 
154 Elucidativa, nesse vezo, é a lição de Gary B. Born: “Privacy” refers to the fact that, under virtually all 

arbitration statutes and institutional rules, only parties to the arbitration agreement — and not third parties — 

may attend arbitral hearings and participate in the proceedings. In contrast, “confidentiality” is typically used to 

refer to the obligation not to disclose information concerning the arbitration to third parties.” (BORN, Gary B. 

International Arbitration: Law and Practice. Londres: Kluwer Law International, 2012, p. 194). 
155 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Administração Pública: primeiras reflexões sobre a arbitragem 

envolvendo a administração pública. Revista Brasileira de Arbitragem, v. 8, n. 51, p. 7-21, jul./ago./set. 2016, 

p. 20. 
156 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. O cabimento da arbitragem nos contratos 

administrativos. Revista de Direito Administrativo – RDA. v. 248, p. 117-126, maio/ago. 2008. 
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De fato, correta foi a Lei n. 13.129/2015 ao delimitar o critério de julgamento da 

arbitragem envolvendo a Administração ao direito.157 Todavia, a submissão da decisão a 

critérios rigorosamente jurídicos não implica a observância estrita de condições puramente 

formais, pois o mundo iuris submete-se a um sistema de valores materiais que a Constituição 

proclama: 

 

Isto quer dizer, imediatamente, que as leis hão de compreender-se como 

realizadoras desse sistema de valores, posto que se não fosse assim, e pior, 

fossem obstáculo à sua efetividade […] ditas normas legais seriam inválidas. 

Deste modo, todo o sistema jurídico está orientado por estes valores […] 

“como valores superiores da ordenação jurídica”.158 

 

2.7 O direito aplicável 

 

Necessariamente, o direito material aplicável deve ser o brasileiro, visto que o princípio 

da legalidade obriga a Administração ao respeito das normas vigentes do ordenamento jurídico 

brasileiro e também impede a sua sujeição a normas outras que não harmônicas e não permitidas 

pelas do ordenamento nacional.  

Por tal razão, Carlos Alberto de Salles asseverou que há uma indisponibilidade 

normativa nas arbitragens envolvendo a Administração, de maneira que o uso da lei brasileira 

é obrigatório: 

 

[…] à Administração Pública não é dado escolher a lei aplicável a seus 

contratos, estando vinculada às normas do ordenamento jurídico brasileiro. 

[…] Pode-se afirmar, a esse propósito, a existência de uma indisponibilidade 

normativa por parte da Administração, no sentido de estar submetida a normas 

vigentes do ordenamento brasileiro.159 

                                                 
157 Em sentido contrário, Selma Ferreira Lemes assim se posicionou quando da tramitação do projeto que alterou 

a LA: “A terceira restrição imposta à administração coíbe o uso da equidade, ou seja, determina que os árbitros 

somente possam decidir com base nas regras de direito estrito e não conforme a justiça do caso concreto. Com 

isso, quebra a estrutura harmônica e sistêmica do artigo 2º da lei vigente, que prevê a possibilidade de os árbitros 

decidirem com base nos princípios de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais do comércio (soft 

law e lex mercatoria). Isto porque tais disposições estão vinculadas à flexibilidade inerente à arbitragem, que tem 

na equidade sua etnia.” (LEMES, Selma Maria Ferreira. Por que criar amarras à arbitragem? Op. cit.). 

 
158 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. O princípio da legalidade na Constituição espanhola. Revista de Direito 

Público – RDP. São Paulo, v. 21, n. 86, p. 5-13, abr./jun. 1988, p. 8. 
159 SALLES, Carlos Alberto de. Op. cit., p. 265. As notas de rodapé não foram transcritas. Também pela obrigatória 

aplicação da lei brasileira: ZIMMERMANN, Dennys. Alguns aspectos sobre a arbitragem nos contratos 

administrativos à luz dos princípios da eficiência e do acesso à Justiça: por uma nova concepção do que seja 

interesse público. Revista de Arbitragem e Mediação. São Paulo: RT, v. 4, n. 12, p. 69-93, jan./mar. 2007, p. 91; 

ANDRADE, Gustavo Fernandes de. Arbitragem e administração pública: da hostilidade à gradual aceitação. In: 
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Por esta via, a submissão da Administração Pública deve ser à lei e ao Direito 

brasileiros. Juarez Freitas leciona que a exigência de atuação conforme a lei e o Direito é 

resultado de que a legalidade, embora valioso princípio, aloja-se no texto constitucional dentre 

outros princípios, concluindo que:  

 

o princípio da legalidade só experimenta significado na interação com os 

demais princípios e direitos fundamentais […] pensar o Direito 

Administrativo exclusivamente como mero conjunto de regras legais seria 

subestimar, de forma ruinosa, a complexidade do fenômeno jurídico-

administrativo.160 

 

Ademais disso, convém afirmar que a necessária observância ao ordenamento jurídico 

brasileiro não menoscaba do respeito de outros preceitos normativos estranhos ao Legislativo, 

pois o monismo parlamentar abriu espaço para uma descentralização normativa, seja em direção 

ao Poder Executivo, seja rumo a centros produtores internacionais, de modo que normas não-

legislativas devem ser observadas, nos termos ditados pelo ordenamento nacional. 

Deflui-se das lições de Diogo de Figueiredo Moreira Neto que a unidade do 

ordenamento jurídico estatal é caracterizada por sua delimitação e especificação constitucional, 

sem prejuízo da presença de normas transestatais, desde que harmonizadas com o regime e os 

princípios explicitamente adotados constitucionalmente.161 Logo, no Estado brasileiro, a 

Constituição é a lei fundamental e suprema; todas as normas que se agregam à ordenação 

jurídica nacional só serão válidas se se conformarem com as normas constitucionais.162 163 A 

Administração, enfim, deve observância a este ordenamento jurídico.  

 

 

 

                                                 
MELO, Leonardo de Campos; BENEDUZI, Renato Resende (Coords.). A reforma da arbitragem. Rio de 

Janeiro: Forense, 2016, p. 411-458, p. 442. 
160 FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2009, p. 70 et seq.  
161 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Poder, direito e Estado: o direito administrativo em tempos de 

globalização: in memoriam de Marcos Juruena Villela Souto. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 124 et seq.  
162 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional. 35. ed.,São Paulo: Malheiros, 2012, p. 46. 
163 Jellinek define soberania como a capacidade de autodeterminação do Estado por direito próprio e exclusivo: 

“La souveraineté n’est pas le pouvoir sans limite, mais la capacité de se déterminer soi-même exclusivement, c’est 

par suite la limitation autonome du pouvoir politique, ne connaissant juridiquement aucun lien émanant de pou 

voirs étrangers, mais s’en imposant lui-même par l’établissement d’un ordre juridique qui seul permet d’apprécier 

l’activité de l’Etat au point de vue juridique.” (JELLINEK, Georg. L ‘Etat moderne et son droit. Paris: Panthéon-

Assas, 2004, v. 2, p. 135). 
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2.8 O caráter discricionário da arbitragem 

 

Hartmut Maurer — entendendo que as normas jurídicas são estruturadas por um tipo e 

por uma consequência jurídica e que, realizado o tipo, sucede a consequência jurídica — ensina 

que o poder discricionário diz respeito à consequência jurídica de uma regulação legal. Para o 

autor, a discricionariedade decorreria da lei que permite que o administrador determine a 

consequência jurídica, cabendo-lhe, portanto, escolher dentre duas ou mais possibilidades que 

lhe são oferecidas.164 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro acrescenta que a escolha do administrador deve observar 

os critérios de oportunidade e conveniência, sustentando que a discricionariedade 

administrativa consiste na “faculdade que a lei confere à Administração para apreciar o caso 

concreto, segundo critérios de oportunidade e conveniência, e escolher uma dentre duas ou mais 

soluções, todas válidas perante o direito”.165 Hely Lopes Meirelles adiciona o “conteúdo” ao 

binômio “conveniência e oportunidade”: “Poder discricionário é o que o direito concede à 

Administração de modo explícito ou implícito, para a prática de atos administrativos, com 

liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo”.166 

Realce-se que a “liberdade” conferida pela discricionariedade não pode ser entendida 

como um “cheque em branco” nas mãos do administrador, a lhe permitir que o binômio 

“conveniência e oportunidade” seja utilizado como bem entender. Isto porque, conforme a lição 

de Odete Medauar, a discricionariedade “sujeita-se não só às normas específicas para cada 

situação, mas a uma rede de princípios que asseguram a congruência da decisão ao fim de 

interesse geral e impedem seu uso abusivo”.167 

Entre nós, a opção pela arbitragem se insere no âmbito da discricionariedade 

administrativa, haja vista que é uma possibilidade aberta à Administração e não uma 

obrigatoriedade. Diante de conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis, a LA 

preceitua que a Administração “poderá” utilizar-se da arbitragem (art. 1º, § 1º) e não que a 

Administração deverá servir-se desse método de resolução de conflitos. 

Transfere-se, portanto, ao administrador público o cometimento de eleger in concreto 

da solução ideal (via arbitral ou não) perante uma realidade fenomênica que se encontra diante 

                                                 
164 MAURER, Hartmut. Direito administrativo geral. Tradução Luís Afonso Heck. Barueri: Manole, 2006, p. 

140 et seq. 
165 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2012, p. 62. 
166 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978, 

p. 90. 
167 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. Op. cit., p. 123. 
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do primeiro. Sendo ou não a arbitragem a escolha do administrador, cumpre-lhe motivar a opção 

adotada e, assim, demonstrar que selecionou a melhor alternativa para o caso concreto. 

Frise-se, que, hoje em dia, há um sistema multiportas, isto é, mais de uma modalidade 

para a solução do conflito envolvendo a Administração. Elucida Egon Bockmann Moreira: 

 

Está positivado no Ordenamento Jurídico brasileiro o sistema do tribunal 

multiportas – no qual não existe uma só alternativa cogente para a solução de 

qualquer controvérsia, mas várias (algumas sucessivas), todas à disposição da 

Administração Pública. Quem regerá a escolha administrativa será a 

combinação do caso concreto com a norma jurídica que o rege (legal, 

regulamentar e contratual), em vista dos direitos e interesses postos em 

jogo.168 

 

Não obstante isso, anote-se que a Lei n. 13.448/2017169 determinou que a relicitação de 

contratos de parcerias definidos nos Programa de Parcerias de Investimentos – PPI fica 

condicionada à celebração de termo aditivo com o atual contratado, no qual se incluirão, entre 

outros elementos, o compromisso arbitral entre as partes com previsão de submissão “à 

arbitragem a ou a outro mecanismo privado de resolução de conflitos admitido na legislação 

aplicável,” para questões que envolvam o cálculo das indenizações pelo órgão ou pela entidade 

competente (art. 15, III).  

Neste caso, a celebração de compromisso arbitral é condição à operacionalização da 

relicitação. Sem esta celebração, a relicitação não se realiza. Com isso, é possível verificar que 

não há discricionariedade quanto ao firmamento ou não do compromisso. É caso de arbitragem 

obrigatória, no sentido de que o compromisso é requisito da relicitação colocado diretamente 

pela lei, de modo heterônomo.170 171  

                                                 
168 MOREIRA, Egon Bockmann. Administração Pública, arbitragem e controle externo. Gazeta do Povo, 13 nov. 

2017. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/justica/colunistas/egon-bockmann-

moreira/administracao-publica-arbitragem-e-controle-externo-4716pmigha5z0l6u2zw07v28d> Acesso em: 18 

dez. 2017. 
169 Estabelece as diretrizes gerais para prorrogação e relicitação dos contratos de parceria definidos nos termos da 

Lei n. 13.334/2016, nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário da administração pública federal. 
170 Cesar A. Guimarães Pereira entende que o art. 15, III, trouxe hipótese de celebração obrigatória de convenção 

de arbitragem (PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Arbitragem na Lei n. 13.448 e os contratos com a Administração 

Pública, nos setores de rodovias, ferrovias e aeroportos. Revista de Arbitragem e Mediação, n. 55, out./dez. 

2017. [No prelo]). 
171 Note-se, há hipóteses em que a arbitragem é vedada. Por exemplo, o Decreto-Lei n. 960/1938, que dispõe sobre 

a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, prevê: “Art. 59. A cobrança judicial da dívida ativa da 

Fazenda não poderá ser submetida ao juízo arbitral.” A Lei n. 8.429/1992 veda “a transação, acordo ou conciliação 

nas ações” de rito ordinário pela prática de ato de improbidade (art. 17, § 1º). Há outro importante limite colocado 

pela Lei n. 13.463/2017, que dispõe sobre os recursos destinados aos pagamentos decorrentes de precatórios e de 

Requisições de Pequeno Valor (RPV) federais: “Art. 1º A gestão dos recursos destinados aos pagamentos 

decorrentes de precatórios e de Requisições de Pequeno Valor (RPV) federais será realizada pelo Poder Judiciário, 

que contratará, com dispensa de licitação, instituições financeiras integrantes da administração pública federal para 
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2.9 A escolha de árbitros e câmaras arbitrais e a licitação 

 

A rigor, as partes podem escolher tanto a arbitragem institucional — que é aquela 

instalada perante uma instituição arbitral, submetendo-se a seu regulamento — como podem 

optar pela arbitragem ad hoc, cujo procedimento segue as disposições fixadas pelas partes. É o 

que prevê a LA, em seu art. 13, §§ 1º e 3º.172 

Ainda que não haja impedimento legal expresso e geral para a arbitragem ad hoc, a 

arbitragem institucional revela-se mais adequada à Administração Pública direta e indireta.173 

Por exemplo, a Lei n. 19.477/2011 do Estado de Minas Gerais e o Decreto n. 46.245/2018 do 

Estado do Rio de Janeiro já se enveredaram na direção de permitir exclusivamente a arbitragem 

institucional,174 e, no Estado de São Paulo, apenas uma de suas sete arbitragens, que o 

envolveram, foi ad hoc.175 

A corroborar, do ponto de vista prático, é conveniente o fornecimento de infraestrutura 

específica para a realização de audiências, oitivas, reuniões, assim como para a conservação 

dos documentos a serem compulsados ao longo do processo. Ademais, a arbitragem 

institucional assegura que a administração da arbitragem seja feita de uma maneira mais 

organizada, previsível, eficiente e segura. 

Tecnicamente, pois, a arbitragem institucional se alinha com o princípio constitucional 

da eficiência de modo mais adequado. Afinal, a relação processual fica presidida por uma 

instituição especializada, e não pela pessoa natural, que exerce, tipicamente, o papel de julgar, 

e não o de administrar. Indo avante, há instituições arbitrais que adotam medidas que reforçam 

                                                 
a operacionalização da gestão dos recursos.” 
172 A primeira lei dita: “Art. 13. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. 

§ 1º As partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em número ímpar, podendo nomear, também, os respectivos 

suplentes. […] 

§ 3º As partes poderão, de comum acordo, estabelecer o processo de escolha dos árbitros, ou adotar as regras de 

um órgão arbitral institucional ou entidade especializada.” O decreto do Rio do Janeiro estabelece: “Art. 2º - A 

arbitragem instituir-se-á exclusivamente por meio de órgão arbitral institucional.” 
173 No mesmo sentido, afirma Leonardo de Faria Beraldo: “Particularmente, sou adepto da arbitragem institucional, 

pois já tem um regulamento pronto e bem redigido, e uma equipe de profissionais preparados e acostumados com 

o procedimento. Ademais, justamente pelo fato de a administração pública ser parte, creio que a arbitragem ser 

conduzida por uma instituição arbitral é algo que dá mais publicidade, transparência e segurança às partes e à 

sociedade.” (BERALDO, Leonardo de Faria. Arbitragem com a administração pública. Revista Comercialista: 

Direito Comercial e Econômico, v. 7, n. 17, p. 63-90, 2017, p. 69. Disponível em: 

<http://comercialista.ibdce.com/wp-content/uploads/2017/10/Comercialista_Ed.-17.pdf>. Acesso em: 18 dez. 

2017). 
174 A Lei n. 19.477/2011 do Estado de Minas Gerais dita: “O juízo arbitral, para os fins desta Lei, instituir-se-á 

exclusivamente por meio de órgão arbitral institucional” (art. 4º). 
175 Informação recebida da PGE-SP, via protocolo n. 676501716349, data: 02 out. 2017. Documento enviado 

anexado à tese. Foi o que se deu no caso do litígio entre a CAF (“Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles” S.A.) 

vs. Estado de São Paulo e Metrô para discutir o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato STM/011/2009. 
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o cumprimento do princípio constitucional da impessoalidade. É o caso da Câmara de Comércio 

Internacional – CCI, cujo regulamento dispõe que a minuta do laudo arbitral seja escrutinizada, 

a fim de verificar o cumprimento dos requisitos legais exigidos pela lei aplicável (art. 6º e art. 

34).176 

Quanto à escolha da câmara, é preciso observar os princípios constitucionais que regem 

a Administração. Ora, “A ação de controle ex ante, que alguns entendem como burocrática, é 

na verdade um grande instrumento ‘poupador’ de custos de transação durante a fase de 

execução contratual”.177 Por tal motivo, incumbe à Administração adotar procedimento 

preliminar que assegure a economicidade das prestações, a adequação e qualificação dos 

serviços e dos regulamentos etc.  

Portanto, previamente à celebração do contrato administrativo com o particular, a 

Administração deve realizar um procedimento administrativo, a fim de selecionar, cadastrar ou 

credenciar instituições arbitrais. Tal procedimento já foi previsto em alguns diplomas, como no 

caso da Lei n. 13.448/2017, que preceitua que o “Poder Executivo regulamentará o 

credenciamento de câmaras arbitrais” (art. 31, § 5º). De se notar também que a Lei n. 

19.477/2011 do Estado de Minas Gerais determina que câmara arbitral seja inscrita no Cadastro 

Geral de Fornecedores de Serviços do Estado.178 Igualmente, o Decreto n. 46.245/2018 do 

Estado do Rio de Janeiro impõe que órgão arbitral institucional seja cadastrado perante as 

repartições estaduais.179  

                                                 
176 As regras da arbitragem da CCI (versão de 1º de março de 2017) asseguram que a minuta do laudo arbitral seja 

objeto de escrutínio, a fim de verificar o cumprimento de requisitos legais exigidos pela lei aplicável (art. 6º e 34). 

Ademais, busca-se assegurar a imparcialidade e a independência do árbitro, o qual assina declaração atestando tais 

condições (art. 2º). (CÂMARA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL – CCI. Regulamento de Arbitragem. 

Disponível em: http://cbar.org.br/site/wp-content/uploads/2012/05/ICC-865-1-POR-Arbitragem-Mediacao.pdf>. 

Acesso em: 18 dez. 2017). 
177 NÓBREGA, Marcos. Análise econômica do direito administrativo. In: TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direito 

e Economia no Brasil. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 404-416, p. 410. 
178 O art. 10 desta lei assim estatui: “Art. 10. A câmara arbitral escolhida para compor litígio será preferencialmente 

a que tenha sede no Estado e deverá atender ao seguinte: I - estar regularmente constituída por, pelo menos, três 

anos; II - estar em regular funcionamento como instituição arbitral; III - ter como fundadora, associada ou 

mantenedora entidade que exerça atividade de interesse coletivo; IV - ter reconhecida idoneidade, competência e 

experiência na administração de procedimentos arbitrais.” 
179 In verbis: “Art. 14 - O órgão arbitral institucional, nacional ou estrangeiro, deverá ser previamente cadastrado 

junto ao Estado do Rio de Janeiro e atender aos seguintes requisitos: I - disponibilidade de representação no Estado 

do Rio de Janeiro; II - estar regularmente constituído há, pelo menos, cinco anos; III - estar em regular 

funcionamento como instituição arbitral; IV - ter reconhecida idoneidade, competência e experiência na 

administração de procedimentos arbitrais, com a comprovação na condução de, no mínimo, quinze arbitragens no 

ano calendário anterior ao cadastramento. § 1º - Caberá à Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro cadastrar 

os órgãos arbitrais institucionais, observados os requisitos previstos neste artigo. § 2º - O cadastramento a que se 

refere o caput não se sujeita a prazo certo e determinado, podendo qualquer órgão arbitral institucional, a qualquer 

tempo, postular o seu cadastramento perante o Estado do Rio de Janeiro. § 3º - Considera-se representação a 

existência de local apropriado, que funcione como protocolo para recebimento de peças e documentos da 

arbitragem. § 4º - A disponibilidade da representação compreende o oferecimento, sem custo adicional para as 
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Uma alternativa seria a realização de um processo de credenciamento prévio de 

câmaras, no formato disposto pela Lei n. 13.019/2014,180 exigindo-se alguns critérios mínimos 

de qualificação das câmaras de arbitragem e até mesmo uma tabela com os preços com que 

pode arcar.181 Gustavo Justino de Oliveira sustenta sejam anexados alguns documentos 

comprobatórios, como “lista de árbitros, equipe técnica capacitada, certificações de qualidade, 

comprovações de capacidade estrutural, experiências anteriores, regulamento compatível com 

arbitragens público-privadas, dentre outros”.182 

Nesses moldes, é factível a celebração de termo de colaboração (art. 2º, VII, da Lei n. 

13.019/2014) entre a Administração e as diversas câmaras arbitrais, necessariamente sem fins 

lucrativos, que atendam às condições previamente estipuladas, formalizando-se parcerias com 

distintas câmaras de arbitragem concomitantemente. Em sequência, na ocasião da assinatura do 

contrato administrativo, as partes selecionariam, em comum acordo, alguma dentre as câmaras 

credenciadas, observando os critérios traçados no edital.183  

Quanto à escolha dos árbitros, registre-se que a reforma da LA operacionalizada pela 

Lei n. 13.129/2015 desencorajou o método adotado por muitas câmaras de “lista fechada de 

árbitros” (atual art. 13, § 4º, da LA), donde a escolha dos árbitros ficou mais livre. Todavia, é 

preciso seja assegurado que a escolha feita pelas partes, embora de acordo com as suas 

vontades, não se distancie de critérios técnicos ou não se afaste da proeminência do critério de 

especialidade do árbitro para atuar na arbitragem. Em conclusão, a Administração deve 

                                                 
partes, dos serviços operacionais necessários para o regular desenvolvimento da arbitragem, tais como local para 

realização de audiências, e secretariado.” 
180 Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil, 

em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a 

execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de 

colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de 

colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil. 
181 O art. 5º, IV, da Lei n. 19.477/2011 do Estado de Minas Gerais determina que a Câmara Arbitral seja inscrita 

no Cadastro Geral de Fornecedores de Serviços do Estado. O art. 10 da mesma lei assim dispõe: 

“Art. 10. A câmara arbitral escolhida para compor litígio será preferencialmente a que tenha sede no Estado e 

deverá atender ao seguinte: I - estar regularmente constituída por, pelo menos, três anos; II - estar em regular 

funcionamento como instituição arbitral; III - ter como fundadora, associada ou mantenedora entidade que exerça 

atividade de interesse coletivo; IV - ter reconhecida idoneidade, competência e experiência na administração de 

procedimentos arbitrais. […].” 

Já o Decreto Federal n. 8.465/2015 estabelece, em seu art. 4º, § 2º: 

“A instituição arbitral escolhida para compor o litígio deverá atender aos seguintes requisitos: I - ter sede no Brasil; 

II - estar regularmente constituída há pelo menos três anos; III - estar em regular funcionamento como instituição 

arbitral; e IV - ter reconhecidas idoneidade, competência e experiência na administração de procedimentos 

arbitrais.” 
182 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Especificidades do processo arbitral envolvendo a Administração 

Pública. Op. cit. 
183 Esta proposta baseou-se em artigo científico de lavra de OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. 

Especificidades do processo arbitral envolvendo a Administração Pública. Op. cit. 
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certificar-se de que o árbitro escolhido atenda os requisitos da imparcialidade, independência, 

competência, diligência e discrição (art. 13, § 6º da LA), devendo demonstrar experiência, 

expertise e quejandos.184 

É razoável, pois, a instituição de um cadastro de árbitros, com a finalidade de garantir 

alguns atributos do árbitro. A escolha das partes ficaria, assim, limitada aos árbitros 

cadastrados.185  

Por derradeiro, é de se ver que a LGL não se aplica à contratação dos árbitros e da 

instituição arbitral. Isso porque tal contratação, como visto, deve ser feita em conjunto pela 

Administração com o particular, e a LGL tem aplicabilidade apenas às contrações feitas 

individualmente pela Administração.186 Em conformidade com o art. 1º, parágrafo único, da 

LGL: 

 

Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, 

os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas 

públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas 

direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

 

Consolidou-se, todavia, o argumento doutrinário do modelo de contratação pela 

inexigibilidade de licitação pública para a contratação de câmara e árbitros, nos termos do art. 

25, II, § 1º, da LGL.187 Esta corrente defende que o grau de subjetividade para a escolha dos 

                                                 
184 Na esteira da Lei n. 19.477/2011 do Estado de Minas Gerais: “Art. 5º São requisitos para o exercício da função 

de árbitro: I - ser brasileiro, maior e capaz; II - deter conhecimento técnico compatível com a natureza do contrato; 

III - não ter, com as partes nem com o litígio que lhe for submetido, relações que caracterizem os casos de 

impedimento ou suspeição de Juízes, conforme previsto no Código de Processo Civil; IV - ser membro de câmara 

arbitral inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores de Serviços do Estado.” Conforme o Decreto federal n. 

8.465/2015: “Art. 5º São requisitos para o exercício da função de árbitro: I - estar no gozo de plena capacidade 

civil; II - deter conhecimento técnico compatível com a natureza do litígio; e III - não ter, com as partes ou com o 

litígio que lhe for submetido, relações que caracterizem os casos de impedimento ou suspeição de juízes, conforme 

previsto no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Na hipótese de árbitro estrangeiro, este deverá possuir 

visto que autorize o exercício da atividade no Brasil.” 
185 A proposta de Gustavo Justino de Oliveira é criar “cadastros junto aos órgãos competentes para a escolha desses 

julgadores com o propósito de melhor subsidiar a administração pública”. Revela o autor: “em razão do baixo 

número de árbitros comprovadamente especializados em direito público, são também menores as chances das 

partes de encontrarem um extenso rol daqueles habilitados a decidirem com precisão os conflitos. Talvez, fator 

que venha a contribuir com a maior divulgação de informações relativas aos árbitros, como sua expertise técnica, 

experiência em arbitragem, quantidade de casos julgados e em curso, matérias de especialidade, seja a criação de 

cadastros junto aos órgãos competentes para a escolha desses julgadores com o propósito de melhor subsidiar a 

administração pública” (OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Conciliando arbitragem e administração 

pública. Valor Econômico, 25 ago. 2016) 
186 MAROLLA, Eugenia Cristina Cleto. A arbitragem e os contratos da Administração Pública. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2016, p. 216. 
187 Este entendimento espraiou-se ao cenário normativo. O citado Decreto n. 8.465/2015 dispõe: “A escolha de 

árbitro ou de instituição arbitral será considerada contratação direta por inexigibilidade de licitação, devendo ser 

observadas as normas pertinentes.” 
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árbitros ou da Câmara é insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos e a confiança 

depositada nos árbitros ou da Câmara é elemento categórico para a escolha. Afigurar-se-ia a 

notória especialização pelo trabalho do árbitro, considerado o mais adequado à satisfação do 

contrato, e a singularidade do serviço, proveniente de um elo característico de confiança na 

atuação do árbitro escolhido.188 189 

Como dito, esta corrente não traz a melhor interpretação dos textos legislados, pois 

compete às partes escolher os árbitros e a instituição arbitral, argumentos bastantes para a não 

aplicabilidade da LGL que — repita-se — se aplica às contratações feitas individualmente, e 

não em conjunto, pela Administração. Em arremate, a câmara e o árbitro não prestam serviço à 

Administração Pública: a primeira administra o processo arbitral e o segundo exerce jurisdição, 

nos termos do art. 18 da LA. 

 

2.10 O regime dos precatórios e o pagamento das despesas da arbitragem 

 

Sendo o laudo arbitral desfavorável a si, a Administração pode cumpri-lo 

espontaneamente, desde que haja base orçamentária e sejam observados os demais limites 

legais. Uma saída cautelosa ao cumprimento espontâneo seria o uso de recursos vinculados a 

rubricas orçamentárias destinadas ao eventual pagamento de compensação aos particulares 

contratados pela Administração. 

Contudo, o pagamento das despesas da arbitragem é questão complicada, uma vez que 

a Administração se encontra vinculada ao orçamento para realizar despesas e, antes do efetivo 

pagamento, podem ocorrer o “contingenciamento ou vedações ao pagamento em face do limite 

financeiro de gastos” ou a extrapolação do “limite financeiro do órgão contratante para o ano 

                                                 
188 Grafa Gustavo Justino de Oliveira: “A lógica que sustenta esta prática [a contratação de câmaras por 

inexigibilidade de licitação pública] é a seguinte: (i) os serviços executados no âmbito de um painel arbitral 

qualificam-se como serviços técnicos profissionais especializados, de natureza singular; (ii) a competição entre 

diferentes prestadores de serviços dessa natureza, assim, resta inviável, uma vez que as atividades por eles 

desempenhadas estão relacionadas a características eminentemente subjetivas, insuscetíveis de comparação por 

critérios objetivos; (iii) a legislação brasileira permite que, nos casos em que a competição entre diferentes 

prestadores de serviços técnicos profissionais especializados for inviável, a contratação pode ocorrer diretamente, 

sem que seja necessária a precedência de licitação pública e desde que o contratado seja um notório especialista 

(art. 25 da Lei Federal 8.666/1993).” (OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Especificidades do processo 

arbitral envolvendo a Administração Pública. Op. cit.). 
189 A legislação vem optando por determinar que “a escolha de árbitro ou de instituição arbitral ser considerada 

contratação direta por inexigibilidade de licitação, devendo ser observadas as normas pertinentes” (art. 7º, § 3º, 

Decreto n. 8.465/2015). 
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corrente”, a impedir o pagamento.190 Demais disso, há incertezas sobre quando e se a arbitragem 

será utilizada, bem como sobre os montantes a serem desembolsados para a via arbitral. 

De todo modo, não havendo pagamento ou havendo recusa pela Administração em 

pagar as suas dívidas no âmbito de seus contratos, a parte vencedora deve iniciar o processo de 

execução perante o Poder Judiciário e submeter-se ao regime dos precatórios. É este o caminho 

indicado pelo art. 100 da Constituição.191 

Em vista do potencial desestímulo que o regime dos precatórios pode provocar, cabe 

lembrar que a Lei das PPPs oferece possível alternativa ao sistema de precatórios no caso de 

condenação da Administração por laudo desfavorável. Isso porque o seu art. 16 prevê o 

funcionamento do Fundo Garantidor das Parcerias Público-Privadas – FGP, que tem “por 

finalidade prestar garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros 

públicos federais, distritais, estaduais ou municipais” nas PPPs. 

A seu turno, ante a possibilidade de a Administração recusar ou não ter recursos 

imediatos para arcar com os custos da arbitragem, há o entendimento que sugere que a cláusula 

arbitral preveja que o pagamento dos custos do processo arbitral fique, num primeiro momento, 

sob a responsabilidade do particular e, ao final do processo, que as despesas sejam ressarcidas 

em caso de sucumbência da Administração.192 

No entanto, adotando-se essa solução, corre-se o risco de o particular ter que se socorrer 

de um processo de execução para executar as custas da arbitragem e, ainda, há o risco de o 

particular vir a incluir os valores do adiantamento em sua proposta, o que seria prejudicial aos 

interesses público e da Administração. 

                                                 
190 MAROLLA, Eugenia Cristina Cleto. A arbitragem e os contratos... Op. cit., p. 216. 
191 Preceitua o Decreto federal n. 8.465/2015, em seu art. 12: “Em caso de sentença arbitral condenatória que 

imponha obrigação pecuniária contra a União ou suas entidades autárquicas, o pagamento se dará mediante a 

expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso. Parágrafo único. Na hipótese de que 

trata o caput, o árbitro ou o presidente do colegiado de árbitros solicitará à autoridade judiciária competente a 

adoção das providências necessárias à expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o 

caso.” Já o Decreto n. 46.245/2018 do Estado do Rio de Janeiro (art. 15): “Ressalvadas as exceções previstas em 

lei, em caso de sentença arbitral condenatória ou homologatória de acordo que imponha obrigação pecuniária 

contra o Estado ou qualquer entidade com personalidade de direito público, o pagamento será efetivado mediante 

a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o artigo 100 da Constituição da República.” 
192 Nesse sentido, MELLO, Rafael Munhoz de. Op. cit. Em sentido contrário, Selma Maria Ferreira Lemes registra: 

“Não nos parece adequado transferir o ônus dos custos antecipados do procedimento ao parceiro privado, pois a 

Administração Pública deve contingenciar verbas para possível arbitragem desde quando assina os contratos. 

Imagina-se a hipótese de a Administração Pública solicitar a realização de uma perícia custosa e esta ter que ser 

assumida pelo parceiro privado que não a solicitou.” (LEMES, Selma Maria Ferreira. A evolução da utilização da 

arbitragem nos contratos firmados pela Administração Pública. Revista Comercialista: Direito Comercial e 

Econômico, v. 7, n. 17, p. 52-62, 2017, p. 60. Disponível em: <http://comercialista.ibdce.com/wp-

content/uploads/2017/10/Comercialista_Ed.-17.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2017). Este entendimento foi absorvido 

por algumas legislações, como a Lei federal n. 13.448/2017 (art. 31, § 2º), a Lei n. 19.477/2011 do Estado de 

Minas Gerais (art. 11, caput) e o Decreto n. 8.465/2015 (art. 3 º, VI). 
 



76 

A forma mais equilibrada de adequar a questão, para Carlos Alberto Carmona,193 é 

estabelecer que cabe à parte particular antecipar as custas, desde que ela inicie o procedimento 

arbitral, cabendo aos árbitros, ao final, atribuir à parte sucumbente os ônus de sucumbência. 

Caso o ente estatal inicie o procedimento, este deve arcar com as custas. Foi o que ficou previsto 

no Decreto n. 46.245/2018 do Estado do Rio de Janeiro: 

 

Art. 9º - As despesas com a realização da arbitragem serão adiantadas pelo 

contratado quando for ele o requerente do procedimento arbitral, incluídos os 

honorários dos árbitros, eventuais custos de perícias e demais despesas com o 

procedimento. 

 

No plano das análises abstratas, esta posição é razoável, tanto mais porque sempre 

haverá razões para que a Administração busque não antecipar as custas, como a de que se 

encontra vinculada ao orçamento para realizar despesas, e o particular, da mesma maneira, 

sempre buscará justificar a sua indignação com a antecipação das custas, quer baseando-se em 

crises econômicas, quer argumentando o risco de ter que se submeter ao regime dos precatórios 

para reaver quantias despendidas que lhe devem ser reembolsadas. 

O mais importante parece ser que as partes, antes de trazerem as suas próprias 

dificuldades, busquem soluções conjuntas cabíveis perante o caso concreto, porquanto, ao optar 

pela arbitragem, o recolhimento de custas será condição para sua instauração.  

Considerando essa situação, uma questão que não pode ser desconsiderada é a de que 

os recursos necessários para a instauração ou prosseguimento da arbitragem sejam buscados no 

próprio mercado. Hoje em dia, fala-se em “financiamento de arbitragem por terceiros”, 

expressão advinda do termo em inglês “third-party funding”. Com essa ferramenta, um terceiro, 

que é um financiador profissional e alheio à lide, financia as custas e despesas devidas por uma 

das partes na arbitragem e, em contrapartida, recebe uma participação em eventual resultado 

financeiro obtido com o êxito. 

De fato, há inúmeros produtos no mercado, envolvendo o financiamento das 

arbitragens, que podem ser utilizados, a fim de contornar ou minimizar as dificuldades 

financeira reclamadas pelas partes. Essas soluções podem ser ponderadas e utilizadas de modo 

a viabilizar a arbitragem, desde que as condições do financiamento não comprometam os 

princípios basilares da arbitragem, tais quais os princípios do contraditório, da imparcialidade 

do árbitro e do seu livre convencimento. 

                                                 
193 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Administração Pública... Op. cit. 
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Em fechamento, é complicado que o cientista aloque responsabilidades em tese sobre o 

pagamento das despesas da arbitragem; o que se pode defender é que seja feita uma análise do 

caso concreto, a fim de se encontrar a saída mais equilibrada, em consideração de suas 

possibilidades e peculiaridades. 

 

2.11 As prerrogativas processuais da Administração 

 

Conforme o art. 11 (2) da Lei Modelo da Comissão das Nações Unidas para o Direito 

Mercantil Internacional (United Nations Commission on International Trade Law – 

UNCITRAL), as partes são livres para acordar sobre o procedimento de indicação do árbitro 

ou árbitros.194 Nos termos da nota explicativa sobre esta lei, revela-se que o referido dispositivo 

reconhece a liberdade das partes de determinar, em referência a um conjunto de regras de 

arbitragem ou por um acordo ad hoc, o procedimento a ser seguido, tudo sujeito aos requisitos 

de equidade (“fairness”) e justiça (“justice”).195 

Na mesma linha, decorre do art. 5º da LA que cabe às partes delinear as regras 

procedimentais da arbitragem, mas desde que “não haja violação aos bons costumes e à ordem 

pública” (art. 2º, § 1º, da LA).  

De se perceber que a limitação da liberdade para escolher ou delinear o procedimento 

arbitral encontra limites no devido processual legal e em seus corolários princípios do 

contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV, da CR), que funcionam como princípios 

controladores das liberdades das partes. 

No cenário da arbitragem da qual a Administração participe, consolidou-se que a 

supressão de algumas prerrogativas conferidas à Fazenda Pública não viola a ordem pública e 

não são, pois, aplicadas ao fórum arbitral. Com base nos ensinamentos de Rafael Carvalho 

Rezende Oliveira, são inaplicáveis:196  

                                                 
194 Em conformidade com este dispositivo: “The parties are free to agree on a procedure of appointing the 

arbitrator or arbitrators […]”. (UNITED NATIONS. United Nations Commission on International Trade Law. 

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, 1985: with amendments as adopted in 

2006. Viena, 2008. Disponível em: <https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-

86998_Ebook.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2017). 
195 UNITED NATIONS. United Nations Commission on International Trade Law. Secretariat on the Model Law 

on International Commercial Arbitration. Explanatory Note, p. 23. Disponível em: 

<http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/MLARB-explanatoryNote20-9-07.pdf>. Acesso 

em: 18 dez. 2017. 
196 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Op. cit. No mesmo sentido, GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. A 

arbitragem nos contratos da Administração Pública. PONTES FILHO, Valmir; MOTTA, Fabrício, GABARDO, 

Emerson (Coords.). Administração Pública: desafios para a transparência, probidade e desenvolvimento.. Belo 

Horizonte: Fórum, 2017, p. 79-97, p. 92. 
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a) inaplicabilidade dos prazos diferenciados (art. 188 do CPC/1973 e art. 183 

do CPC/2015) ao processo arbitral: o procedimento arbitral é definido pelas 

partes na convenção de arbitragem ou, de forma supletiva ou por delegação 

das partes, pelo árbitro ou tribunal arbitral, na forma do art. 21 da Lei de 

Arbitragem. 

b) ausência de reexame necessário (art. 475 do CPC/1973 e art. 496 do 

CPC/2015) na arbitragem: não há previsão de duplo grau e de recursos no 

processo arbitral, que é desenvolvido em única instância, e a decisão arbitral 

não está sujeita à homologação judicial (art. 18 da Lei de Arbitragem). 

c) ausência de isenção relativa à taxa judiciária, custas ou emolumentos na 

arbitragem: os valores devidos ao tribunal arbitral e aos árbitros devem ser 

suportados pelas partes em razão dos serviços prestados, sendo oportuno 

ressaltar que, no próprio processo judicial, a Fazenda Pública fica sujeita à 

exigência do depósito prévio dos honorários do perito, na forma da Súmula 

232 do STJ. 

d) incompatibilidade das regras relacionadas à fixação do valor dos honorários 

de sucumbência no processo judicial (art. 20, §4º do CPC/1973 e art. 85, §3º 

do CPC/2015) ao processo arbitral: os honorários, na arbitragem, são 

definidos, em princípio, pelo compromisso arbitral, conforme previsto no art. 

11, VI, da Lei de Arbitragem. 

e) inaplicabilidade do regime do precatório ou da requisição de pequeno valor: 

a arbitragem revela procedimento extrajudicial de solução de controvérsias, 

inexistindo, portanto, “sentença judiciária” (art. 100 da CRFB). Assim como 

ocorre nos pagamentos espontâneos de valores relativos aos contratos e 

acordos em geral, que não decorram de sentença judicial, o pagamento do 

valor definido na arbitragem independe de precatório, salvo se houver 

necessidade de execução judicial da decisão arbitral condenatória, que possui 

natureza jurídica de título executivo extrajudicial (art. 31 da Lei de 

Arbitragem). 

 

Realce-se, desta feita, a não aplicação das prerrogativas quanto: a) aos prazos 

diferenciados; b) ao reexame necessário; c) à isenção relativa à taxa judiciária, custas ou 

emolumentos na arbitragem; d) às regras relacionadas à fixação do valor dos honorários de 

sucumbência; e) ao regime do precatório ou da requisição de pequeno valor, pois são possíveis 

os pagamentos espontâneos de valores. 

De se notar, enfim, que a não aplicação dessas prerrogativas não desaprecia a diligência 

na condução processual nem o respeito ao devido processo legal. Diversos preceitos da LA 

cuidam de assegurar os parâmetros mínimos do processo arbitral. Vale mencionar o art. 21, § 

2º, que estatui: “Serão, sempre, respeitados no procedimento arbitral os princípios do 

contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre 

convencimento.” Ademais desse, o art. 14 indica as hipóteses de impedimento do árbitro; o art. 

21 trata sobre os requisitos obrigatórios da sentença arbitral; o art. 32 versa sobre os casos de 

anulação da sentença arbitral, dentre outros dispositivos mandatórios que asseguram o devido 

processo legal. 
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3 A ARBITRABILIDADE OBJETIVA 

 

3.1 Os contributos do direito estrangeiro ao estudo da arbitrabilidade objetiva  

 

No Brasil, o termo “arbitrabilidade objetiva” é utilizado para se referir às matérias que 

podem ser submetidas à arbitragem. A LA recorre ao critério geral de determinar as questões 

que podem ser solucionadas por arbitragem, como aquelas que versam sobre direitos 

patrimoniais disponíveis. Utiliza-se, logo, os critérios da patrimonialidade e da disponibilidade. 

Os critérios de definição da arbitrabilidade, todavia, variam de nação para nação. Na 

Alemanha197 e em Portugal,198 por exemplo, o critério utilizado é o da pecuniaridade associado 

ao da transigibilidade. Já na Grécia, são arbitráveis questões de direito privado disponíveis199 

(critério privatístico e disponibilidade) e, na Suíça, o Código de Processo Civil autoriza a 

arbitragem para direitos sobre os quais as partes podem livremente dispor (critério da 

disponibilidade).200 O critério da disponibilidade também é usado na Espanha e na Itália.201 

                                                 
197 Conforme o art. 1.030 (1) do Código de Processo Civil Alemão (Zivilprozessordnung – ZPO). (ALEMANHA. 

Código de Processo Civil. [Zivilprozessordnung (ZPO)]. 5 dez. 2005. Disponível em: <https://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html>. Acesso em: 18 dez. 2017). Conforme o dispositivo mencionado: 

“Any claim under property law may become the subject matter of an arbitration agreement. An arbitration 

agreement regarding non-pecuniary claims has legal effect insofar as the parties to the dispute are entitled to 

conclude a settlement regarding the subject matter of the dispute.” Em tradução livre: “Qualquer direito 

proveniente do direito de propriedade pode tornar-se objeto de uma convenção de arbitragem. Uma convenção de 

arbitragem relativa a direitos não pecuniários tem efeito jurídico na medida em que as partes em conflito têm o 

direito de acordar sobre a matéria da disputa.” 
198 De acordo com a Lei n. 63/2011, de 14 de dezembro (art. 1º): “1 - Desde que por lei especial não esteja 

submetido exclusivamente aos tribunais do Estado ou a arbitragem necessária, qualquer litígio respeitante a 

interesses de natureza patrimonial pode ser cometido pelas partes, mediante convenção de arbitragem, à decisão 

de árbitros. 2 - É também válida uma convenção de arbitragem relativa a litígios que não envolvam interesses de 

natureza patrimonial, desde que as partes possam celebrar transacção sobre o direito controvertido.” 
199 Conforme o art. 867 do Código de Processo Civil Grego (art. 867). Dispõe este artigo: “Private law disputes 

may, by agreement, be submitted to arbitration if the parties to such agreement are empowered to freely dispose 

of the subject-matter of the dispute. The disputes referred to in article 663 cannot be submitted to arbitration”. 

Em tradução própria: “Os litígios de direito privado podem, por acordo, ser submetidos à arbitragem se as partes 

em tal acordo estiverem habilitadas a dispor livremente o objeto do litígio. Os litígios a que se refere o artigo 663 

não podem ser submetidas à arbitragem”. O art. 663 trata de litígios trabalhistas. (GRÉCIA. Code of Civil 

Procedure. Disponível em: <https://www.uv.es/medarb/observatorio/leyes-arbitraje/europa-resto/grecia-ccp-

domestic-arbitration.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2017). 
200 Conforme o art. 354 do Código de Processo Civil Suíço, que assim prevê: “Any claim over which the parties 

may freely dispose may be the object of an arbitration agreement.” (“Qualquer direito sobre o qual as partes 

possam disport livremente pode ser objeto de convenção de arbitragem”). (SUÍÇA. Código de Processo Civil. 

Disponível em: <https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20061121/index.html>. Acesso em: 18 dez. 

2017). Semelhantemente, na Holanda, são arbitráveis as consequências jurídicas sobre as quais as partes podem 

dispor (art. 10.20, (3) do Código de Processo Civil Holandês: “The arbitration agreement shall not serve to 

determine legal consequences of which the parties cannot freely dispose.”). (HOLANDA. Code of Civil 

Procedure. Disponível em: <http://www.dutchcivillaw.com/civilprocedureleg.htm>. Acesso em: 18 dez. 2017). 
201 Revela, em tradução livre, o art. 806 do Código de Processo Civil italiano: “As partes podem decidir por árbitros 

disputas entre elas decorrentes que não tenham por objeto direitos indisponíveis, a menos que expressamente 

proibido por lei. Os litígios referidos no art. 409 [trata sobre direitos do trabalho] podem ser decididos por árbitros 
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Esta seção examina a arbitrabilidade no direito alienígena e tem a finalidade de avaliar 

propositiva e criticamente a arbitrabilidade objetiva no cenário do Direito Administrativo 

brasileiro.  

 

3.1.1 A arbitrabilidade e a Administração nos Estados Unidos 

 

Primeiramente, insta observar que o conceito de arbitrabilidade nos Estados Unidos é 

peculiar. Na Europa, por exemplo, a arbitrabilidade consiste em algo restrito, relacionado à 

permissão concedida pelas leis estatais para que uma disputa seja resolvida mediante a 

arbitragem.202 Este também é o conceito de arbitrabilidade adotado no Brasil. Mas, nos Estados 

Unidos, a noção de arbitrabilidade abrange não apenas as matérias passíveis de serem resolvidos 

pela arbitragem, mas também a questão de saber se o escopo da convenção abarca o litígio e as 

partes envolvidas.203 

A história da jurisprudência norte-americana revela uma resistência em autorizar a 

arbitragem quando, de um mesmo contrato, exsurgem questões arbitráveis e não arbitráveis. 

Até 1985, a Suprema Corte entendia que o Judiciário deveria negar a arbitragem, a fim de 

preservar a sua jurisdição, quando fosse impossível ou impraticável segregar os conflitos 

arbitráveis daqueles não arbitráveis, advindos de um mesmo contrato. Aplicava, pois, a 

denominada teoria da “intertwining doctrine” (algo como “doutrina do entrelaçamento”). 

De tal maneira, passou-se a negar a arbitragem e, portanto, a conferir competência 

apenas ao Judiciário quando a controvérsia, embora arbitrável, estivesse mesclada ou 

entrelaçada, factual e juridicamente, com questões inarbitráveis advindas do contrato.204 

Neste quadro, o Quinto, o Nono e o Décimo Primeiro Circuitos adotaram a intertwining 

doctrine, ao passo que o Sexto, o Sétimo e o Oitavo a rejeitaram.205 Como dito, apenas em 1985 

a questão veio a ser revolvida pela Suprema Corte norte-americana, a qual passou a entender 

                                                 
somente se forem requisitadas por lei ou nos contratos ou acordos coletivos.” 
202 BANTEKAS, Ilias. The Foundations of Arbitrability in International Commercial Arbitration. Australian Year 

Book of International Law, v. 27, p. 193-223, 2008.  
203 SHORE, Laurence. Defining “Arbitrability”. The United States v. The Rest of The World. New York Law 

Journal, 15 jun. 2009. Disponível em: <http://www.gibsondunn.com/publications/Documents/Shore-

DefiningArbitrability.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2017. 
204 HENNINGTON, B. Judson. Unravelling the Intertwining Doctrine: Dean Witter Reynolds, Inc. v. Byrd’. 

Alabama Law Review, v. 37, n. 463, 1986. 
205 LIEBMAN, Eric B.; RIGGS, Burkeley N. The State of the Intertwining Doctrine in Colorado Colorado 

Lawyer, v. 36, p. 15-16, jan. 2007. Note-se, nos Estados Unidos, as Courts of Appeals são divididas em treze 

Circuitos Judiciais Federais (Federal Judicial Circuits e US Court of Appeals). 
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que a intertwining doctrine não se aplica à convenção de arbitragem regulada pela Federal 

Arbitration Act (“FAA”), porquanto esta lei confere validade às convenções que regula.206 

Desde então, passou a predominar a ideia de que “A história legislativa da Lei de 

Arbitragem Federal revelou uma intenção dominante do Congresso para impor as convenções 

de arbitragem”.207 Igualmente, em “Moses H. Cone Memorial Hospital v. Mercury 

Construction Corp.”, a Suprema Corte norte-americana confirmou o propósito legislativo de 

favorecer a arbitragem, declarando que quaisquer dúvidas quanto ao escopo das questões 

arbitravéis devem ser resolvidas a favor da arbitragem.208 

Indo avante na análise, note-se que a FAA se refere a controvérsias não arbitráveis 

apenas em seu art. 1º, preceituando que as regras de arbitragem não são aplicáveis a 

controvérsias relativas ao emprego de marinheiros, trabalhadores ferroviários ou a qualquer 

outra classe de trabalhadores envolvidos em comércio estrangeiro ou interestadual.209 Donde o 

país se mostra simpatizante ao emprego da arbitragem, visto o amplo campo da arbitrabilidade. 

Em outra abordagem, convém notar que o uso da arbitragem pelo governo federal não 

era autorizado por lei até 1996, data em que o Administrative Dispute Resolution Act 

(“ADRA”) entrou em vigor. Sem tal autorização, os órgãos federais estavam impedidos de 

firmar convenções arbitrais vinculantes. O ADRA determina que o uso da arbitragem depende 

da edição de orientações (“guidances”) pelo órgão público ou agência.210 

O ADRA se preocupa com algumas questões sensíveis que podem vir a ser destinadas 

à arbitragem, estipulando que a agência deve considerar não usar a arbitragem se um precedente 

jurisprudencial definitivo sobre a questão for necessário; se a matéria envolve ou possa envolver 

questões significativas de política governamental que exijam procedimentos adicionais antes 

                                                 
206 LIEBMAN, Eric B.; RIGGS, Burkeley N. Op. cit.  
207 HULBERT, Richard W. Arbitral Procedure and the Preclusive Effect of Awards in International Commercial 

Arbitration. Berkeley Journal of International Law, v. 7, n. 2, p. 155-201, verão 1989. 
208 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Supreme Court. Moses H. Cone Memorial Hospital v. Mercury 

Construction Corp., n. 81-1203, 460 U.S. 1, 103 S. Ct. 927 U.S.N.C., 1983, 23 fev. 1983.  
209 “‘Maritime transaction’, as herein defined, means charter parties, bills of lading of water carriers, agreements 

relating to wharfage, supplies furnished vessels or repairs to vessels, collisions, or any other matters in foreign 

commerce which, if the subject of controversy, would be embraced within admiralty jurisdiction; “commerce”, as 

herein defined, means commerce among the several States or with foreign nations, or in any Territory of the United 

States or in the District of Columbia, or between any such Territory and another, or between any such Territory 

and any State or foreign nation, or between the District of Columbia and any State or Territory or foreign nation, 

but nothing herein contained shall apply to contracts of employment of seamen, railroad employees, or any other 

class of workers engaged in foreign or interstate commerce.” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Federal 

Arbitration Act. Disponível em: <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title9/pdf/USCODE-2011-

title9-chap1.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2017). 
210 É o que dispõe o § 575 (c) do ADRA. (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Interagency Alternative Dispute 

Resolution Working Group. The Administrative Dispute Resolution Act of 1996. Disponível em: 

<https://www.adr.gov/pdf/adra.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2017). 
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de uma decisão final; se houver a perspectiva de a arbitragem não gerar resultados consistentes 

em relação a decisões individuais; se a questão afetar significativamente pessoas ou 

organizações que não sejam partes no processo; se for importante ter uma documentação 

pública completa do processo e o processo arbitral não puder atender isto; se arbitragem 

interferir na autoridade da agência de alterar a disposição sobre a questão à luz de novas 

circunstâncias.211 

Encerrando este panorama, cabe apostilar que alguns órgãos federais têm autorização 

legal específica para o emprego da arbitragem. É o caso, ilustrativamente, do Internal Revenue 

Service, para controvérsias tributárias, e o da Environment Protection Agency, para a 

determinação de reparações ambientais inferiores a quinhentos mil dólares.212 

 

3.1.2 As matérias arbitráveis no direito administrativo francês 

 

De acordo com art. 2.059 do Código Civil francês: “Todas as pessoas podem fazer 

acordos de arbitragem relativos aos direitos de que tenham livre disposição.”213 Já o art. 2.060 

do mesmo Código veda os acordos de arbitragem sobre questões de estado e capacidade de 

pessoas, sobre o divórcio e a separação judicial ou sobre litígios envolvendo organizações 

públicas e instituições públicas e sobre todos os assuntos que dizem respeito à ordem pública. 

Nesse diapasão, as pessoas jurídicas de direito público estavam proibidas de recorrer à 

arbitragem. Porém, conquanto esta proibição tenha raízes antigas, houve uma onda mais 

amigável em relaçao às arbitragens envolvendo a Administração. 

E isso porque o uso da arbitragem na França passou a ser especialmente organizado por 

vários tratados internacionais relativos a obras transfronteiriças. Nesse cenário, o princípio da 

proibição de arbitragem para pessoas públicas cedeu para a resolução de litígios envolvendo 

“os interesses do comércio internacional”.214 

                                                 
211 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Interagency Alternative Dispute Resolution Working Group. The 

Administrative Dispute Resolution Act of 1996. Op. cit. § 572. General authority. 
212 SALLES, Carlos Alberto de. Op. cit., p. 160 et seq. 
213 No original: “Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.” 

(FRANÇA. Code civil: livre 3: des différentes manières dont on acquiert la propriété: titre 16: de la convention 

d’arbitrage. Disponível em: 

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=134E087072F7B06BE7B60D8A6C88B8A0.tplgfr22s

_2?idSectionTA=LEGISCTA000033458814&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20171016>. 

Acesso em: 18 dez. 2017). 
214 FRANÇA. Comité Français de l’Arbitrage. Groupe de Travail sur l’Arbitrage. Rapport du Groupe de Travail 

sur l’Arbitrage en Matière Administrative, 13 mar. 2007. Disponível em: 

<http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Rapport_final.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2017. 
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Por sua vez, em 1975, foi acrescentada a seguinte redação no mencionado art. 2.060: 

“No entanto, as categorias de estabelecimentos públicos de natureza industrial e comercial 

podem ser autorizadas por decreto a celebrar compromissos.”215 Em vista disso, diversos 

estabelecimentos públicos de natureza industrial e comercial foram autorizados a firmar 

compromissos, como a Societé Nationale de Chemis de Fer Français, La Poste (os Correios 

franceses) e France Télécom. 

O Código de Justiça Administrativa francesa, igualmente, trata sobre esta questão, 

trazendo, em seu art. 311-6, uma lista de hipóteses em que a arbitragem para os 

estabelecimentos públicos é permitida. Por exemplo, permite-se que os estabelecimentos 

públicos científicos e tecnológicos possam ser autorizados a participar de arbitragem de uso em 

caso de litígios decorrentes da execução de contratos de pesquisa com organizações 

internacionais, com a aprovação do Conselho de Administração.  

Ademais, a Ordonnance n. 2004-559, de 17 de junho de 2004, determinou que os 

contratos administrativos de parceria público-privada devam conter, necessariamente, cláusulas 

relativas às modalidades de prevenção e resolução de litígios e as condições em que se pode, se 

for caso, recorrer à arbitragem, com aplicação da lei francesa (art. 11, ‘l’). 

Em que pese a inovação legislativa trazida pela referida Ordonnance, os efeitos 

esperados não surtiram. Até 2007, nenhum contrato celebrado, desde a aprovação da referida 

Ordonnance, havia incluído uma cláusula compromissória.216  

Em razão disso, formou-se, já em 2006, um grupo de trabalho que elaborou o 

denominado “informe Labetoulle”, acompanhado de um anteprojeto de lei de 27 de março de 

2007. O grupo foi presidido por Daniel Labetoulle, antigo presidente da seção de litígios do 

Conselho de Estado Francês, cuja pretensão era a de, em linhas gerais, estabelecer o campo da 

arbitrabilidade objetiva das arbitragens envolvendo as pessoas públicas.217  

Por sua importância, vale detalhar os termos deste informe: 

Em primeiro lugar, quanto à arbitrabilidade subjetiva, o grupo de trabalho pretende abrir 

o recurso da arbitragem a todas as pessoas jurídicas de direito público, sem fazer distinções 

entre elas, entendendo que o debate sobre se o estabelecimento é ou não industrial e comercial 

perdeu a sua substância. 

                                                 
215 No original: “Toutefois, des catégories d’établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent 

être autorisées par décret à compromettre.” 
216 LABETOULLE, D. Le clause compromissoire dans les contrats administratifs. Revue des Contrats, n. 3, jul. 

2006, p. 974. 
217 FRANÇA. Comité Français de l’Arbitrage. Groupe de Travail sur l’Arbitrage. Rapport du Groupe de Travail 

sur l’Arbitrage en Matière Administrative. Op. cit., p. 650. 



84 

A respeito da arbitrabilidade objetiva, concordou em propor a arbitragem para as 

controvérsias decorrentes de um contrato e entre as partes do contrato. Em termos mais precisos, 

para o grupo, qualquer pessoa jurídica de direito público que tenha celebrado um contrato 

poderá submeter à arbitragem qualquer litígio decorrente desse contrato, incluindo aqueles 

decorrentes de um contrato nulo e aqueles relacionados às responsabilidades pós-contratuais. 

Ademais disso, conquanto na França predomine a ideia de que as ações das autoridades 

administrativas envolvem prerrogativas e poderes, o grupo sustentou que os árbitros têm 

jurisdição total, podendo interpretar e avaliar a legalidade de atos administrativos unilaterias. 

Sobre questões alheias às relações contratuais, realçam o potencial da arbitragem para 

solucionar controvérsias de responsabilidade extracontratual que envolvem essencialmente 

avaliações fatuais, como a responsabilidade hospitalar, desde que essa responsabilidade não 

resulte de ilegalidade de um ato administrativo. Todavia, preferiu não propor esta abertura, por 

razões de ordem prática. 

Porém, considerou que devem ser excluídas do campo da arbitragem as controvérsias 

pré-contratuais e as questões relativas à execução dos ajustes que vinculam os agentes públicos 

ao aparelho estatal. 

Importa observar que o grupo, unanimemente, ressaltou a importância da cláusula 

arbitral, em detrimento do compromisso arbitral, tendo em vista que a experiência mostra “que 

pode ser difícil para as partes concordarem, uma vez que a controvérsia surgiu”.218 De tal modo, 

expressou, unanimemente, a sua preocupação com a preservação da liberdade das partes na 

negociação da cláusula arbitral. 

Ainda sobre as cláusulas arbitrais, o grupo sustentou que — como essas cláusulas 

obrigam as partes antecipadamente, sem que seja possível prever a natureza ou a importância 

da futura controvérsia que se comprometem a submeter aos árbitros durante todo o período de 

vigência do contrato — é necessário garantir que “a cláusula compromissória seja, na medida 

do possível, livremente negociada, ou, pelo menos, concluída com pleno conhecimento de 

causa”.219 

                                                 
218 FRANÇA. Comité Français de l’Arbitrage. Groupe de Travail sur l’Arbitrage. Rapport du Groupe de Travail 

sur l’Arbitrage en Matière Administrative. Op. cit., p. 10.  
219 Ibidem, p. 11. No original: “Le groupe de travail a en effet été sensible aux conséquences qu’emporte la clause 

compromissoire, notamment en ce qui concerne les entreprises les plus petites et les collectivités territoriales. Une 

telle clause lie les parties à l’avance sans qu’elles puissant prévoir la nature ou l’importance du litige futur 

qu’elles s’engagent ainsi à soumettre à des arbitres, et ce pour toute la durée du contrat, qui peut s’avérer très 

longue comme dans le cas des délégations de service public. Le groupe de travail a ainsi estimé nécessaire de 

s’assurer que la clause compromissoire soit, autant que faire ce peut, librement négociée, ou du moins conclue en 

connaissance de cause.” 
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Dessarte, a conclusão da cláusula arbitral seria objeto de uma deliberação e de um 

debate específico, de modo a permitir que a comunidade envolva-se com pleno conhecimento 

dos fatos. Por evidente, pretendeu o grupo de trabalho evitar que a cláusula compromissória 

seja imposta pela autoridade pública.  

Para se evitar tal imposição unilateral e permitir uma verdadeira negociação sobre o 

conteúdo da cláusula compromissória, o grupo propôs que a cláusula arbitral não conste no 

sumário das obrigações (“cahier des charges”) previsto no edital, pois, se assim for, haveria 

uma determinação imperativa da cláusula. Destarte, propôs-se que a negociação da cláusula 

arbitral seja realizada após a licitação e diretamente com o contratante privado. 

O grupo recomendou, ainda, que as regras processuais específicas sobre a composição 

do processo arbitral e sobre a nomeação de árbitros sejam dispostas por meio de regulamento, 

a fim de garantir a independência e a imparcialidade dos árbitros, devendo-se aplicar os 

princípios gerais do procedimento administrativo, como o da publicidade. No resto, as regras 

aplicáveis ao procedimento de arbitragem devem ser deixadas à livre determinação das partes 

e ser objeto de um acordo escrito de arbitragem. 

Em 19 de outubro de 2010, o ex-Ministro de Justiça Pascal Clément impulsionou o 

projeto de lei n. 2.887, conhecido como “projeto Labetoulle bis”,220 com a finalidade de 

materializar algumas propostas do “informe Labetoulle”. O projeto, ainda em andamento, 

previu que qualquer controvérsia contratual pode ser submetida à arbitragem e que a cláusula 

arbitral não fica sujeita à consulta dos licitantes, mas é negociada com o adjudicatário da 

licitação. 

 

3.1.3 A arbitrabilidade no direito administrativo espanhol 

 

A Espanha ocupa uma das últimas posições, entre os países ocidentais, no uso de meios 

extrajudiciais de resolução de conflitos, diferentemente de seus vizinhos Alemanha e França.221 

Essa falta de recepção é, no mínimo, intrigante, pois não parece ter um fundamento histórico, 

haja vista que o uso de meios extrajudiciais de conflito, no país, remonta à era que precedeu 

Cristo.222  

                                                 
220 FRANÇA. Assemblée Nationale. Proposition de Loi n. 2.887. Disponível em: <http://www.assemblee-

nationale.fr/13/propositions/pion2887.asp>. Acesso em: 18 dez. 2017.  
221 HERMIDA DEL LLANO, Cristina. Reflexiones sobre la institucion del arbitraje en España. Acta Universitatis 

Lucian Blaga, n. 2, p. 190-208, 2012.  
222 Ibidem.  
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De todo modo, a Constituição espanhola possibilita o uso da arbitragem.223 Note-se que 

a Constituição reconhece o direito ao acesso à justiça, mas a violação desse direito se daria 

apenas caso fosse o litigante impedido do acesso à justiça estatal contrariamente à sua 

vontade.224 

Na legislação infraconstitucional, a Lei n. 60, de 23 de dezembro de 2003, inspirada na 

Lei Modelo de 1958 da Nações Unidas, traça o regime geral da arbitragem no país, ressalvada 

a denominada “arbitragem trabalhista”, que não corresponde à noção de arbitragem.225 

Esta lei aborda a arbitrabilidade em seu art. 2 (1), assim prescrevendo: “São suscetíveis 

de arbitragem as controvérsias sobre matérias de livre disposição conforme o direito”.226 

Referindo-se a este dispositivo, a exposição de motivos da mesma lei revela: 

 

O artigo 2º regula as matérias objeto de arbitragem com base no critério da 

livre disposição, como foi feito pela Lei 36/1988. No entanto, reputa-se 

desnecessário que esta lei contenha qualquer elenco, mesmo exemplificativo, 

de matérias que não sejam de livre disposição. Basta estabelecer que a 

arbitrabilidade de uma controvérsia coincide com a disponibilidade do seu 

objeto para as partes. Em princípio, são arbitráveis as questões disponíveis. É 

concebível que, por razões de política jurídica, haja ou possa haver questões 

que sejam disponíveis para as partes e em relação às quais se queira excluir 

ou limitar o seu caráter arbitrável. Mas isso vai além do alcance do âmbito de 

uma regulação geral da arbitragem e pode estar sujeito, quando apropriado, a 

disposições específicas em outros textos legais. […].227 

 

Assim sendo, o mencionado art. 2 (1) distingue as matérias arbitráveis pelo critério da 

livre disposição, ou seja, a arbitrabilidade é definia pelo critério da disponibilidade da matéria. 

Nota-se que as matérias arbitráveis são ditadas pelo direito e, dentre elas, faculta-se que as 

partes escolham aquelas que desejam submeter a arbitragem. 

                                                 
223 Cf. GARCÍA PÉREZ, Marta. Presente y futuro del arbitraje de derecho administrativo en España. Revista 

Brasileira de Infraestrutura – RBINF. Belo Horizonte, v. 2, n. 4, p. 13-44, jul./dez. 2013. 
224 HERMIDA DEL LLANO, Cristina. Op. cit.  
225 MANTILLA-SERRANO, Fernando. A Nova Lei de Arbitragem na Espanha. Revista Brasileira de 

Arbitragem – RBA, n. 2, p. 109-122, abr./jun. 2004, p. 111. 
226 No original: “Son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a 

derecho.” 
227 No original: “El artículo 2 regula las materias objeto de arbitraje sobre la base del criterio de la libre 

disposición, como hacía la Ley 36/1988. Sin embargo, se reputa innecesario que esta ley contenga ningún elenco, 

siquiera ejemplificativo, de materias que no son de libre disposición. Basta con establecer que la arbitrabilidad 

de una controversia coincide con la disponibilidad de su objeto para las partes. En principio, son cuestiones 

arbitrables las cuestiones disponibles. Es concebible que por razones de política jurídica haya o pueda haber 

cuestiones que sean disponibles para las partes y respecto de las que se quiera excluir o limitar su carácter 

arbitrable. Pero ello excede del ámbito de una regulación general del arbitraje y puede ser objeto, en su caso, de 

disposiciones específicas en otros textos legales.” (ESPANHA. Ley n. 60/2003, de 23 de diciembre, de 

Arbitraje. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23646>. Acesso em: 18 dez. 

2017). 
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Não obstante, a doutrina lamenta que a lei disciplinadora do regime jurídico das 

Administrações Públicas e do procedimento administrativo comum (Lei n. 30, de 26 de 

novembro de 1992, alterada pela Lei n. 4, de 13 de janeiro de 1999) não se desenvolveu o 

bastante para incorporar, definitivamente, a arbitragem na esfera do Direito Administrativo.228 

A crítica é a de que a lei não trouxe uma concreção mínima acerca daquilo que seria 

disponível. Analisando o mencionado diploma legal, Marta García Pérez sustenta que, perante 

as dificuldades de determinação das matérias disponíveis e a falta de unanimidade doutrinária 

sobre elas, seria recomendável uma concreção legal mínima daquelas matérias que não 

oferecerem dúvidas e em que, portanto, a arbitragem poderia ser praticada. Para a autora, essa 

concreção não impediria que outras normas especiais ampliassem o alcance legal da 

arbitragem.229 

De fato, dar esta concreção foi a pretensão do Anteprojeto da Lei de Arbitragem 

Administrativa, de 21 de dezembro de 2001, de acordo com o qual seriam suscetíveis de 

arbitragem questões como: (i) a execução e interpretação dos contratos das Administrações 

Públicas; (ii) a aplicação dos convênios celebrados entre as Administrações Públicas e os 

particulares, excluídos do âmbito de aplicação do direito dos contratos; (iii) a determinação da 

quantia das indenizações decorrentes da responsabilidade patrimonial das Administrações 

Públicas e (iv) a determinação do valor justo em casos de expropriação compulsória e juros de 

mora por atrasos em sua determinação e pagamento.230 

No entanto, a tentativa frustrou-se e, desde então, pouco ou nenhum progresso foi feito 

nesta matéria na Espanha. Timidamente, a arbitragem adentrou na esfera pública, 

frequentemente abordada com confusões em suas abordagens e com poucas perspectivas de se 

consolidar como uma alternativa ao Judiciário.231 

 

                                                 
228 HERMIDA DEL LLANO, Cristina. Op. cit. No idioma escrito, consta: “Por otro lado, mas grave resulta que 

los articulos 87 y 107 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Juridico de 

las Administraciones publicas y del procedimento Administrativo Comun, no hayan sido desarrollados con el fin 

de incorporar de una vez por todas el arbitraje al ambito dispositivo del Derecho administrativo, cuyo papel en 

materias tales como, convenios urbanisticos, fijación del justiprecio en la expropiación, y en fin, en la 

determinación cuantitativa de las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad patrimonial de las 

administraciones publicas, conforman todavia un panorama desolador, que es de esperar pueda verse solventado 

mediante las normas desarrollo de las leyes citadas que vengan a reconocer al arbitraje como instituto garantista 

y eficaz para atender este tipo de conflictos.” 
229 GARCÍA PÉREZ, Marta. Op. cit. In verbis: “Las dificultades de determinación y la ausencia de unanimidad 

doctrinal sobre las materias “disponibles” podrían hacer recomendable una concreción de mínimos, es decir, de 

aquellas materias que no ofrecen duda y respecto a las que puede practicarse la técnica arbitral, sin perjuicio de 

que otras normas especiales amplíen el ámbito legal del arbitraje cuando se estime oportuno.” 
230 Ibidem. 
231 Ibidem. 
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3.1.4 Balanço geral 

 

Deveras, mesmo nas nações mais afeiçoadas à arbitragem, há matérias reconhecidas 

como não arbitráveis. A rigor, a inarbitrabilidade refere-se a matérias de importância pública 

ou que demandam uma proteção judicial:232 

 

Em geral, as controvérsias ou reivindicações são consideradas “não 

arbitráveis” por sua importância pública ou por uma percebida necessidade de 

proteção judicial. Entre outras coisas, várias nações se recusam a permitir a 

arbitragem de pelo menos algumas disputas relativas ao direito penal, 

reclamações trabalhistas; propriedade intelectual; imobiliária; falência; e 

relações domésticas. 

 

Vale dizer, embora as partes tenham a liberdade de escolher ou não a arbitragem, essa 

liberdade é limitada àquelas matérias que a lei determina como passíveis de serem resolvidas 

pela arbitragem. De tal modo, os limites à arbitrabilidade objetiva são impostos pela legislação 

de cada país e encontram fundamento no “interesse do legislador de limitar o poder das partes 

em excluir da apreciação pelo Poder Judiciário alguns litígios que possam suscitar discussões 

referentes a políticas públicas de natureza sensível”.233 

Há temas, porém, que, conquanto sensíveis, situam-se na região limítrofe entre a 

arbitrabilidade e a inarbitrabilidade. Nesta categoria, incluem-se matérias relativas à falência, 

propriedade intelectual, à concorrência, ao meio ambiente, dentre outras. 

A solução desses casos mais difíceis depende, sobretudo, da política legislativa de cada 

país. Ante os estudos feitos, nota-se que o ADRA estadunidense exige que o órgão público ou 

a agência edite orientações a respeito do uso da arbitragem, ao passo que a vigente política 

normativa francesa (Ordonnance n. 2004-559, de 2004) determina que o contrato público 

traceje as condições em que se pode recorrer à arbitragem. E, por fim, na Espanha propôs-se 

dar concreção à arbitrabilidade objetiva pela via legal. 

Um primeiro ponto a se avaliar é que, no Brasil, a doutrina se divide acerca da 

regulamentação administrativa da arbitragem envolvendo a Administração. Para Carlos Alberto 

de Salles, esta opção pode ser útil para evitar “diferença de critérios entre vários contratos e 

                                                 
232 BORN, Gary B. Op. cit., p. 81. No original: “In general, disputes or claims are deemed “non-arbitrable” 

because of their public importance or a perceived need for judicial protections. Among other things, various 

nations refuse to permit arbitration of at least some disputes concerning criminal law, labor grievances; 

intellectual property; real estate; bankruptcy; and domestic relations.”  
233 GONÇALVES, Eduardo Damião. Arbitrabilidade objetiva. 2008. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008, p. 14. 
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eventuais equívocos em relação a alguns negócios específicos”.234 Em sentido contrário, Carlos 

Alberto Carmona, analisando a arbitragem no setor de infraestrutura portuária, sustentou:  

 

Esta tentativa de impor uma regulamentação à arbitragem em que fosse 

envolvida a Administração Pública soou despropositada, enfrentando 

oposição ferrenha da comunidade arbitral brasileira, que não queria permitir 

que o governo de plantão pudesse arruinar a experiência arbitral editando 

regulamentos, portarias ou decretos que estabelecessem desnecessárias 

diferenças entre a arbitragem disciplinada na Lei 9.307/96 (com as 

atualizações aportadas pela Lei 13.129/2015) e outras arbitragens “reguladas”, 

que certamente atenderiam setores do governo ou interesses momentâneos, 

criando diferenciações inconvenientes para o desenvolvimento do instituto no 

Brasil. 235 

 

Entre nós, seria útil completar as disposições legais deficientes de precisão e detalhes, 

assim como fixar aspectos procedimentais.236 Nos moldes determinados pelo ADRA, as mais 

variadas administrações brasileiras poderiam fornecer direcionamentos e orientações sobre a 

arbitragem dentro do seu respectivo âmbito e em vista das peculiaridades do setor, 

uniformizando critérios, procedimentos e outros. 

Seria equivocado pensar, contudo, que caberia à lei fixar e detalhar todos os aspectos da 

arbitragem, pois a Administração Pública não é unidimensional e, pois, os seus campos de 

atuação são variantes. Ademais, cabe à lei fixar os critérios para identificar e avocar um objeto 

e não buscar ajustar elementos a seus conceitos, vale dizer, cumpre à lei exatificar os 

pressupostos necessários para a conduta administrativa. 

Assim sendo, a crítica da doutrina espanhola, também existente na doutrina brasileira, 

de que a lei não trouxe uma concreção mínima acerca daquilo que seria disponível, não deve 

ser suficiente para inviabilizar a arbitragem. É verdade que se daria mais segurança jurídica 

caso o universo temático da arbitrabilidade estivesse estampado na lei, como fizeram alguns 

diplomas,237 mas nada impede que o legislador entenda pela impossibilidade de descrição 

                                                 
234 SALLES, Carlos Alberto de. Op. cit., p. 271. 
235 CARMONA, Carlos Alberto. A arbitragem no setor de infraestrutura portuária e as jabuticabas. Migalhas, 11 

ago. 2015. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI224914,81042-

A+arbitragem+no+setor+de+infraestrutura+portuaria+e+as+jabuticabas>. Acesso em: 18 dez. 2017.  
236 Rafael Carvalho Rezende Oliveira registra: “A desnecessidade de regulamentação para implementação da 

arbitragem nas relações administrativas não afasta, contudo, a pertinência da edição de normas regulamentares, 

especialmente pelo fato de que a Lei de Arbitragem, alterada pela Lei nº 13.129/2015, deixou de abordar diversas 

questões que podem ser especificadas ou detalhadas no campo regulamentar, tais como: viabilidade de 

compromisso arbitral e desnecessidade de previsão no edital/contrato; relativização de prerrogativas processuais; 

utilização da arbitragem ad hoc ou institucional; arbitragem monocrática ou colegiado arbitral; (des)necessidade 

de licitação para escolha do árbitro ou instituição arbitral; dentre outras questões.” (OLIVEIRA, Rafael Carvalho 

Rezende. Op. cit.). 
237 No âmbito do setor portuário, cujo regime jurídico é traçado pelo citado Decreto n. 8.465/2015, prevê-se as 
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precisa da hipótese ou de imputação exata dos efeitos, deixando à Administração a decisão de 

quando e como aplicar os efeitos ou quais efeitos aplicar. 

Torna-se essencial, desse modo, ainda mais para que se possa concretizar a 

arbitrabilidade, que o contrato administrativo delineie e densifique as condições e os termos em 

que se pode recorrer à arbitragem, tal como se exige na França. Constata-se, aliás, pela 

experiência dos Estados Unidos, a importância de se delimitar, dentro do contrato, as questões 

arbitráveis em relação àquelas não arbitráveis, haja vista que a “interwining doctrine” 

inviabilizou a arbitragem nesse país por muitos anos, pelo emaranhamento das matérias 

arbitráveis com as não arbitráveis. 

Em sede de contratos administrativos brasileiros, a densificação da matérias arbitráveis 

parece ser medida razoável e necessária, evitando problemas quanto a questionamentos a 

respeito da renúncia geral ao Judiciário ou acerca do que, de fato, se considera disponível no 

contrato. Donde parte dos eventuais litígios seriam, necessariamente, reservados ao Judiciário 

(os litígos relativos a direitos indisponíveis), permitindo-se que os referentes a direitos 

patrimoniais disponíveis sejam destinados à arbitragem. 

A propósito dessa bifurcação da jurisdição entre Judiciário e arbitragem, quadra 

observar que, no âmbito da Convenção de Nova York, predomina a ideia de que a jurisdição 

pode ser bifurcada no caso de o mesmo contrato prever questões arbitráveis e não arbitráveis.238 

Justamente, é o que se passaria no caso da arbitragem no contexto dos contratos administrativos 

no Brasil. 

                                                 
matérias que podem ser objeto da arbitragem: (i) a inadimplência de obrigações contratuais por qualquer das partes; 

(ii) as questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e (iii) a outras 

questões relacionadas ao inadimplemento no recolhimento de tarifas portuárias ou outras obrigações financeiras 

perante a administração do porto e a Antaq (art. 2º, II). Igualmente, a Lei n. 13.448/2017, a qual dispôs sobre 

diretrizes gerais para a prorrogação e a relicitação dos contratos de parceria que especifica, previu, para fins de 

submissão da controvérsia à arbitragem ou a outros mecanismos alternativos de solução, que direitos patrimoniais 

disponíveis referem-se: (i) às questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos; (ii) ao cálculo de indenizações decorrentes de extinção ou de transferência do contrato de concessão; 

(iii) ao inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das partes (art. 31, § 4º). 
238 BREKOULAKIS, Stavros L. Op. cit. Em sua lição literal, o autor revela: “When a particular claim is considered 

to be inarbitrable, the tribunal is prevented from assuming jurisdiction over the particular claim only. The 

inarbitrability of this claim would not render the arbitration agreement ab initio null and void. The same tribunal 

might well have jurisdiction to determine another claim falling under the same arbitration agreement. Indeed, as 

is accepted, different claims may arise out of the same dispute, some of which might be inarbitrable, whereas some 

others might perfectly be arbitrable. […] For example, an arbitration agreement in a contract for the licensing of 

a patent providing that ‘any dispute arising out of this contract will be referred to arbitration’, would not provide 

for a non-arbitrable subject matter per se, and thus it could never be held as null or void from the outset. If, 

however, a specific dispute arose out of this contract, which touched upon issues of ownership and validity of the 

patent, the tribunal would probably decline jurisdiction over the specific dispute. However, the particular 

arbitration agreement would remain valid and active and, if another dispute, relating to the licensing contract this 

time arose between the same parties, the tribunal would have no difficulties to confirm its jurisdiction over the 

licensing dispute.” 
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Deve-se salientar, por fim, a contribuição advinda das propostas feitas na França quanto 

à relevância de se negociar os termos da cláusula arbitral, tendo em vista a dificuldade de as 

partes acordarem após a eclosão da controvérsia. A preocupação foi com a preservação da 

liberdade das partes na negociação da cláusula arbitral. Esta questão será explorada na seção 

4.1.2.2.  

 

3.2 A arbitrabilidade objetiva do direito administrativo 

 

A grande controvérsia a respeito da arbitrabilidade objetiva consiste em saber se o 

princípio da indisponibilidade do interesse público tornaria indisponíveis todos os bens e 

direitos protegidos pela Administração Pública, impossibilitando o emprego da arbitragem.  

Considerável parte da doutrina considera possível o uso da arbitragem no âmbito da 

Administração Pública, buscando compatibilizar tal uso com a indisponibilidade do interesse 

público. Há o posicionamento de que a indisponibilidade estaria restrita às finalidades buscadas 

pela Administração, e que haveria certas liberdades de meios para a sua consecução, de sorte 

que nem todos os bens e direitos protegidos pela Administração seriam absolutamente 

indisponíveis.239  

Disso, exsurgem diversas questões de ordem metodológica, não respondidas pela 

doutrina nem pela legislação, tais como: há interesses que não sejam absolutamente 

indisponíveis? A indisponibilidade tem a ver com a finalidade constitucional e a disponibilidade 

com as liberdades de meios para a consecução daquela?  

De fato, faltam ainda critérios mais definitórios para se delimitar o mundo do não 

arbitrável e o do arbitrável. Soma-se a isto a ausência de detalhamento legal quanto ao conceito 

do que se denomina de direito disponível e patrimonial, especialmente na esfera do Direito 

Administrativo. 

A finalidade desta seção, então, é trazer parâmetros mais concretos e os critérios 

jurídicos para entender quais direitos podem ser encaminhados à arbitragem no caso de conflito 

entre Administração e o particular. 

 

 

 

                                                 
239 Nesse sentido, MAROLLA, Eugenia Cristina Cleto. A revogação do artigo 25 da Lei de Arbitragem e suas 

consequências nas arbitragens envolvendo a Administração Pública. Revista de Direito da Associação dos 

Procuradores do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, v. 26, p. 211-228, 2016, p. 215. 
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3.2.1 Os parâmetros da arbitrabilidade conforme a Lei Brasileira de Arbitragem 

 

Em vista do art. 1º da LA, a doutrina alude a arbitrabilidade subjetiva (“ratione 

personae”) e a arbitrabilidade objetiva (“ratione materiae”). A primeira preocupa-se com a 

capacidade das partes para contratar; e a segunda com o objeto do litígio, que deve versar sobre 

direitos patrimoniais disponíveis.  

Percebe-se, sobre a arbitrabilidade subjetiva, que a Lei n. 13.129/2015, expressamente, 

permitiu o uso da arbitragem na esfera da Administração Pública direta e indireta, extirpando 

quaisquer dúvidas a respeito da possibilidade de a arbitragem vir a ser eleita para solucionar 

conflitos envolvendo entes administrativos.  

Esta lei acrescentou à LA que “a administração pública direta e indireta” podem usar a 

arbitragem (art. 1º, § 1º). O art. 1º, § 2º, por sua vez, revela qual a autoridade que deve autorizar 

a arbitragem.240  

Note-se que, antes da Lei n. 13.129/2015, a doutrina e a jurisprudência divergiam sobre 

a possibilidade de arbitragem para a Administração Pública, como um todo. Parte da doutrina 

entendia pela desnecessidade de autorização legal específica, sob o argumento de que a LA, em 

seu art. 1º, permite a arbitragem para “as pessoas capazes de contratar”.241 Por outro lado, havia 

a corrente que defendia que tal autorização era precisa como condição para afastar a jurisdição 

estatal.242 

No âmbito da jurisprudência, o STJ tinha um posicionamento favorável à arbitragem 

para as sociedades de economia mista,243 ao passo que o STF entendia que o regime das estatais 

que prestassem serviços públicos equiparava-se ao das autarquias.244 

                                                 
240 De acordo com este dispositivo: “A autoridade ou o órgão competente da administração pública direta para a 

celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações”. Esta regra direciona 

o intérprete à Lei Complementar n. 73/1993, a Lei da Advocacia-Geral da União, que, em seu art. 4º, VI, atribui 

ao advogado-geral da União a competência para “desistir, transigir, acordar e firmar compromisso nas ações de 

interesse da União, nos termos da legislação vigente”. A Lei n. 9.469/1997, em concreção da sobredita lei, 

estabelece, em seu art. 1º: “O Advogado-Geral da União, diretamente ou mediante delegação, e os dirigentes 

máximos das empresas públicas federais, em conjunto com o dirigente estatutário da área afeta ao assunto, poderão 

autorizar a realização de acordos ou transações para prevenir ou terminar litígios, inclusive os judiciais.” 
241 Nesse sentido, SOUZA JUNIOR, Lauro da Gama e. 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 

Brasileira de Arbitragem – RBA, v. 2, n. 8, p. 7-42, 2005, p. 7-42. 
242 Por todos, SALLES, Carlos Alberto de. Op. cit., p. 215. 
243 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 904.813/PR (2006/0038111-2). Op. cit. 
244 O voto do Ministro Carlos Velloso, no recurso extraordinário RE 220.907-RO, foi no seguinte sentido: “É 

preciso distinguir as empresas públicas que exploram atividade econômica, que se sujeitam ao regime jurídico 

próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias (C.F., art. 173, § 1º), 

daquelas empresas públicas prestadoras de serviços públicos, cuja natureza jurídica é de autarquia, às quais não 

tem aplicação o disposto no § 1º do art. 173 da Constituição, sujeitando-se tais empresas prestadoras de serviço 

público, inclusive, à responsabilidade objetiva (C.F., art. 37, § 6º).” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso 
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Pois bem, hoje em dia, o art. 1º, caput, da LA, que autoriza as pessoas capazes de 

contratar a empregarem a arbitragem, aplica-se às arbitragens privadas, e o CC reitera essa 

delimitação ao admitir o compromisso “para resolver litígios entre pessoas que podem 

contratar” (art. 851).  

Quanto à arbitrabilidade objetiva, a sua análise depende de dois requisitos jurídicos: (i) 

a patrimonialidade e (ii) a disponibilidade, como determina o art. 1º, § 1º, da LA. Quanto à 

patrimonialidade, na esteira da lição de Orlando Gomes, os direitos subjetivos subdividem-se 

em patrimoniais e extrapatrimoniais, caso sejam ou não suscetíveis de apreciação pecuniária.245 

Os primeiros podem ser arbitrados, visto que a economicidade ou a suscetibilidade de 

apreciação econômica do objeto é requisito contratual de validade.246 Já os direitos não 

patrimoniais ficam, por mandamento legal, excluídos da arbitragem, porquanto encontram-se 

fora do comércio e indisponíveis a negociações. Porém, os eventuais impactos patrimoniais dos 

direitos não patrimoniais podem ser arbitráveis.247 É o caso das potestades tributárias, que, 

embora indisponíveis, não inviabilizam que a lei autorize a exclusão do crédito tributário por 

anistia ou a sua extinção pela remissão. 

Dos direitos patrimoniais exige-se também o predicado de disponíveis. Disponíveis são 

os direitos sobre os quais as partes podem abrir mão, dispor, transigir.248 Francisco José Cahali 

sustenta que os direitos disponíveis são aqueles que se pode ceder sem qualquer restrição.249 

Etimologicamente, o verbo “dispor”, advindo do latim “dispono”, “-ere” (pôr em diferentes 

lugares),250 e, na qualidade de verbo transitivo indireto, significa ter acesso a (algo), podendo 

dele fazer uso ou auferir proveito; alienar ou desfazer-se de bens e quejandos.251  

Firmou-se, nesse azo, o entendimento de que disponíveis são os direitos aos quais o 

ordenamento jurídico permite, à escolha de seu titular, a abdicação de seu uso ou a realização 

de concessões. Vale dizer, são aqueles em que o titular é o próprio senhor do direito. Ao 

                                                 
Extraordinário n. 220.907-5/RO. Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª T., ementário n. 2041-3, DJ 31 ago. 2001). 
245 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 133-134. 
246 DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, v.1, p. 47. 
247 Nesse sentido, CAHALI, Francisco José. Op. cit., p. 344. 
248 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. Arbitragem e o setor de telecomunicações no Brasil. Revista de Direito 

de Informática e Telecomunicações – RDIT. Belo Horizonte, v. 2, n. 2, p. 99-127, jan./jun. 2007. Disponível 

em: <http://bid.editoraforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=41070>. Acesso em: 18 dez. 2014. 
249 CAHALI, Francisco José. Op. cit., p. 93. 
250 DISPOR. In: DICIONÁRIO da língua portuguesa on-line. Lisboa: Priberam Informática, 2008-2013. 

Disponível em: <https://www.priberam.pt/dlpo/dispor>. Acesso em: 18 dez. 2017. 
251 A respeito da disponibilidade, o CC (art. 852) impede o compromisso relativamente a questões de estado, de 

direito pessoal de família e de outras que não tenham caráter estritamente patrimonial Estabelece este art.: “É 

vedado compromisso para solução de questões de estado, de direito pessoal de família e de outras que não tenham 

caráter estritamente patrimonial.” 
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contrário do que ocorre com o conceito de “patrimonialidade”, o de “disponibilidade”, 

especialmente no setor público, granjeia grandes polêmicas.  

O tema é espinhoso e não há posicionamento sedimentado na doutrina e na 

jurisprudência. A discussão ainda está aberta, sobretudo porque ainda é controverso falar-se em 

disponibilidade na Administração Pública e porque faltam critérios para a verificação da 

disponibilidade do direito.252 Esses temas merecem um maior aprofundamento. 

 

3.2.2 Critérios para a definição da disponibilidade 

 

Bem observando a dificuldade enfrentada para a definição de disponibilidade dentro do 

Direito Administrativo, a doutrina criou alguns parâmetros, a fim de entendê-la, destacando-se 

os seguintes: (i) interesses públicos primários e secundários; (ii) ato de império e de gestão; (iii) 

ordem pública; (iv) reconhecimento espontâneo pela Administração de que não tem razão; (v) 

direitos transacionáveis ou renunciáveis, e (vi) direitos alienáveis.253 Cumpre, então, examinar 

esses parâmetros. 

 

3.2.2.1 Interesse público primário e secundário 

 

A distinção entre interesses públicos primários e interesses públicos secundários foi 

tratada por Celso Antônio Bandeira de Mello, no seguinte sentido: o interesse primário é a 

dimensão pública do interesse privado, referindo-se ao plexo de interesses dos indivíduos, 

enquanto partícipes da sociedade, ao passo que o secundário é o interesse particular, individual, 

do Estado como pessoa jurídica autônoma.254 

Trazendo à colação a lição de Renato Alessi sobre a diferença entre interesse público 

primário e interesse público secundário, tem-se que o interesse público primário consiste no 

“complexo de direitos individuais prevalentes em uma determinada organização jurídica da 

                                                 
252 Já se encontra na doutrina brasileira a proposta de, no futuro, utilizar-se apenas o conceito de patrimonialidade 

para definir a disponibilidade: “No futuro talvez se poderia evoluir para se alargar o âmbito de abrangência do 

conceito de arbitrabilidade objetiva para todas as áreas de aplicação da arbitragem, tal como se verifica no direito 

comparado, […] adotando não mais o conceito vinculado ao interesse disponível, mas somente utilizando o critério 

de patrimonialidade. O legislador infraconstitucional poderia assim dispor.” (LEMES, Selma Maria Ferreira. A 

evolução da utilização da arbitragem nos contratos firmados pela Administração Pública. Op. cit., p. 60-61). 
253 Conforme MAROLLA, Eugenia Cristina Cleto. A revogação do artigo 25 da Lei de Arbitragem... Op. cit., p. 

215. 
254 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso... Op. cit., p. 65-66. 
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coletividade”, enquanto que o secundário é “o interesse da Administração enquanto aparato 

organizativo, unitariamente considerado”.255 

Pela doutrina de Renato Alessi, os interesses secundários e patrimoniais devem ser 

perseguidos por meios jurídicos estabelecidos pelo direito privado, haja vista que, para a 

satisfação desses interesses, a Administração não goza de supremacia jurídica em relação aos 

particulares. Demais disso, conforme essa doutrina, a Administração pode, a fim de satisfazer 

indiretamente o interesse primário, renunciar à sua posição de supremacia e voluntariamente 

submeter-se às regras de direito privado. 

Nesse último caso, ressalte-se que a Administração coloca em primeiro plano o interesse 

secundário (o interesse imediato é a satisfação do interesse secundário) e deixa no segundo 

plano o interesse primário. Por tal motivo, a renúncia à posição de supremacia pode ocorrer 

quando está diretamente em jogo um interesse público secundário e só indiretamente um 

primário.256 

No cenário do direito brasileiro, o interesse público secundário só pode ser encalçado 

pela Administração quando coincidente com o primário. Não há espaço para que se fale em 

desencontro entre ambos, razão por que se enfraquece a teoria que procura detectar o cabimento 

da arbitragem com base na distinção entre interesse público primário e secundário.257 

                                                 
255 ALESSI, Renato. Principi di diritto amministrativo. Milão: Giuffrè, 1978, v. 1, § 126, p. 200-201. No 

original: “Questi interessi pubblici, collettivi, dei quali l’amministrazione deve curare il soddisfacimento, non 

sono, si noti bene, semplicemente, l’interesse dell’amministrazione intesa come apparato organizzativo, sebbene 

quello che è stato chiamato l’interesse collettivo primario, formato dal complesso degli interessi individuali 

prevalenti in una determinata organizzazione giuridica della collettività, mentre l’interesse dell’apparato, se può 

esser concepito un interesse dell’apparato unitariamente considerato, sarebbe semplicemente uno degli interessi 

secondari che si fanno sentire in seno alla collettività, e che possono essere realizzati soltanto in caso di 

coincidenza, e nei limiti di siffatta coincidenza, con l’interesse collettivo primario” 
256 Nas palavras do autor: “Non sembra però privo di valore il rilievo del fatto che l’amministrazione può avvalersi 

di questi mezzi offerti dal diritto privato sia per una finalità che chiameremo privatistica, sia per una finalità che 

si può definire pubblicistica: può invero avvalersene per la finalità di dare realizzazione ad interessi meramente 

secondari e patrimoniali (interessi propri del soggetto giuridico come tale, attinenti al suo patrimonio, inteso in 

senso giuridico, ben s’intende) ben distinti quindi dall’interesse pubblico, che è interesse diffuso, interesse 

dell’intero gruppo sociale organizzato nell’ente: ad es. quando l’ente pubblico, amministra i suoi beni 

patrimoniali disponibili, amministra un fondo agricolo posseduto iure privatorum, stipula contratti di locazione 

del medesimo, e così via. […] Non potendo la determinazione volitiva unilaterale dell’amministrazione avere 

diretti riflessi al di fuori della sfera giuridica dell’amministrazione stessa, appunto in quanto che per il 

soddisfacimento dell’interesse secondario del soggetto amministrativo l’amministrazione non gode di alcuna 

posizione di supremazia giuridica sui privati, ove occorra attuare modificazioni giuridiche tali da riflettersi al di 

fuori di tale sfera, sulle sfere dei soggetti privati, al pari di ogni soggetto sottoposto al diritto privato 

l’amministrazione dovrà provvedere contrattualmente, vale a dire coordinando la propria volontà con quella del 

soggetto sulla cui sfera deve riflettersi direttamente la modificazione giuridica avuta di mira dall’amministrazione. 

[…] Perciò, nei casi dubbi, per potersi ammettere la configurabilità privatistica del rapporto, occorre che risulti 

ben chiaramente che l’amministrazione ha inteso agire per realizzare direttamente un interesse di ordine 

patrimoniale senza diretta considerazione per un interesse pubblico generale”. (Ibidem, v. 1, § 126, p. 234; p. 

236; p. 244-145). 
257 Leciona Ricardo Marcondes Martins: “Não basta que o interesse secundário da Administração seja compatível 

com o primário, ele deve ser coincidente, quer dizer, ele deve ser igual ao primário! Isso não é compreendido pela 
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Vige em toda Administração Pública o princípio da indissociabilidade da Administração 

Pública em relação à proseccução do interesse público.258 Por tal razão, impossível abraçar uma 

tese que coloca o interesse público primário em segundo plano ou que o desconsidere. Afinal, 

como só o interesse público definido em lei pode constituir a razão de ser do agir administrativo 

— quer seja levado a cabo através de meios jurídicos-públicos, quer através de meios jurídico-

privados —, a Administração está sempre vinculada à prosecução do interesse público 

primário.259 

Assim, o fato de os interesses secundários serem perseguidos por meios jurídicos 

estabelecidos pelo direito privado não os torna disponíveis. Alexandre Santos de Aragão realça 

que a distinção entre interesse público primário e secundário parece artificial e imprecisa, “já 

que a relação de instrumentalidade intrínseca existente entre eles os torna, ao menos em parte, 

indissociáveis”. Aduz, nessa linha, que os interesses públicos secundários “são, por óbvio, 

indisponíveis, não podendo a Administração Pública simplesmente abrir mão de seus bens, 

ainda que não afetados a qualquer serviço público, ou doar livremente as suas receitas.” 260 

Em vista do exposto, pode-se sumular que a distinção entre interesse público primário 

e interesse público secundário, para diferenciar os assuntos arbitráveis daqueles não 

arbitráveis,261 é artificial e não resolve o problema. 

 

3.2.2.2 Atos de império e de gestão 

 

Os atos de império são aqueles praticados pela Administração com prerrogativas em 

relação aos particulares, em um regime de exorbitância em relação ao direito comum, e os atos 

                                                 
doutrina e, surpreendentemente, pelo próprio Alessi. O interesse público secundário, enquanto interesse 

juridicamente reconhecido, não possui autonomia. Ele só é juridicamente acatado pelo ordenamento se for 

coincidente com o primário ou, noutros termos, o interesse secundário será um interesse juridicamente reconhecido 

somente quando for também um interesse primário. Trata-se de uma armadilha conceitual: a Administração só 

pode perseguir o interesse primário e, por isso, só pode perseguir o chamado interesse secundário quando este for 

o interesse primário.” (MARTINS, Ricardo Marcondes. Arbitragem e Administração Pública. Op. cit.). 
258 Cf. ESTORNINHO, Maria João. A fuga para o direito privado: contributo para o estudo da atividade de 

direito privado da Administração Púbica. Coimbra: Almedina, 2009, p. 167 et seq. 
259 Ibidem, p. 171. Para a autora, a prossecução de outros interesses pela Administração Pública caracteriza situação 

de desvio de poder e a prossecução de interesses privados no lugar dos interesses públicos engendra situação 

qualificada de corrupção. 
260 ARAGÃO, Alexandre Santos de. A arbitragem no direito administrativo. Revista de Arbitragem e Mediação, 

n. 54, p. 20-57, jul./set. 2017, p. 29. 
261 Defendendo, porém, essa distinção, dentre outros: HATANAKA, Alex S. O poder público e a arbitragem após 

a reforma da Lei n. 9.307/1996. Revista Brasileira de Arbitragem, v. 13, n. 49, p. 7-35, 2016. O STJ também já 

se apoiou nessa teoria (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Mandado de Segurança n. 11.308/DF 

(2005/0212763-0). Op. cit). 
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de gestão são aqueles pelos quais a Administração age em regime de igualdade com os 

particulares, sem prerrogativas.262 

A distinção em questão coloca os atos de império como indisponíveis, pois eles 

decorrem do gozo das prerrogativas de autoridade da Administração Pública, enquanto que os 

atos de gestão seriam disponíveis, já que, nesta espécie, a Administração não goza de poderes 

comandantes.263 

É preciso ter cuidado com esta vetusta teoria não só ante a sua inexatidão e imprecisão, 

mas também porque remete à época em que se excluía a responsabilidade na prática dos ditos 

atos de império.264 Ademais, ela parece reforçar um aspecto do Direito Administrativo que hoje 

é rechaçado, qual seja o aspecto “ex pars principe”, cujo foco é a estrutura do poder que o 

Estado enfeixa, a sua exorbitância estatal e questões afins.265 

Em matéria de arbitragem público-privada, a distinção em questão já foi objeto de 

críticas, justamente por sua imprecisão. Nesse passo, Joaquim de Paiva Muniz declara que a 

teoria do ato de império pode ser utilizada como artifício para que, após ter firmado a convenção 

de arbitragem, a Administração venha a, irregularmente, inviabilizar o procedimento arbitral.266 

                                                 
262 Registram Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara: “Os primeiros [atos de império] dizem respeito a 

matérias inerentes ao Estado, que corresponderiam ao plexo de interesses ‘indisponíveis’ do Poder Público. Os 

outros [atos de gestão] envolvem os atos de mera administração. São atos despidos de prerrogativas especiais, cujo 

objetivo é fixar relações jurídicas normais (de direito comum) entre a Administração e outras pessoas jurídicas.” 

(SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Acordos na execução contra a Fazenda Pública. Revista 

Brasileira de Direito Público – RBDP. Belo Horizonte, v. 8, n. 30, jul./set. 2010. Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=69424>. Acesso em: 18 dez. 2017) 
263 Alex S. Hatanaka compreende o direito patrimonial disponível como aquele que envolve interesse público 

secundário e atos de gestão decorrentes de contratos administrativos e contratos da Administração Pública. 

(HATANAKA, Alex S. Op. cit.). Para Selma Maria Ferreira Lemes, “o que não se pode confiar aos árbitros são 

matérias ou atribuições que importem o exercício de um poder de autoridade ou de império e dos quais não se 

pode transigir” (LEMES, Selma Maria Ferreira. A arbitragem e os novos rumos empreendidos na Administração 

Pública: a empresa estatal, o Estado e a concessão de serviço público. In: MARTINS, Pedro Antônio Batista et al. 

(Orgs.). Aspectos fundamentais da Lei da Arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 175-206, p. 193). 
264 No período do Estado de Polícia, os poderes do Estado entranhavam-se na pessoa do rei, que era sagrada e 

desligada de qualquer liame de sujeição. O poder absoluto do príncipe era limitado apenas pelos espaços — 

escassamente relevantes em alcance e profundidade — que competiam à jurisdição. Maria Sylvia Zanella Di Pietro 

esclarece: “Para combater esse poder absoluto do príncipe, elaborou-se, em especial por doutrinadores alemães, a 

teoria do fisco, em consonância com a qual o patrimônio público não pertence ao príncipe nem ao Estado, mas ao 

fisco, que teria personalidade de direito privado, diversa da personalidade do Estado, associação política, pessoa 

jurídica de direito público, com poderes de mando, de império. O primeiro submetia-se ao direito privado e, em 

consequência, aos tribunais; o segundo regia-se por formas editadas pelo príncipe, fora da apreciação dos 

tribunais.” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa... Op. cit., p. 6). Assim, podia-

se falar em competência dos tribunais, na aplicação do direito privado, no sentido de ser possível que o particular 

socorresse-se da jurisdição, buscando proteção, quando atos de direito privado do denominado “Fisco” 

sacrificassem direitos seus.  
265 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A bipolaridade do direito administrativo... Op. cit., p. 89. 
266 MUNIZ, Joaquim de Paiva. Guia politicamente incorreto da arbitragem: IV: arbitragem e Estado: entre tapas e 

beijos. Migalhas, 8 jul. 2015. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI222991,81042-

Guia+Politicamente+Incorreto+da+Arbitragem+IV+Arbitragem+e+Estado>. Acesso em: 18 dez. 2017. 
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Não obstante, a utilidade da teoria é a de sustentar que os atos de gestão podem reclamar 

soluções negociadas, ao passo que os atos de império não podem ser dispostos contratualmente, 

pois não são aplicáveis no interior de relações negociais (incontratualizáveis), mas tem 

fundamento de validade direto nas leis e na Constituição, prescindindo do consentimento do 

particular.267 

Ao cabo do exposto, é verdade que a teoria tem as suas falhas, pois remete à uma época 

antagônica ao Direito Administrativo (Estado de Polícia) e precisa de densificação e 

detalhamento, já que os termos “atos de império” e “atos de gestão” são imprecisos, mas a sua 

serventia decorre da separação de duas realidades importantes para fins de arbitragem: a 

realidade contratualizável, que decorre do consentimento das partes e a realidade do 

incontratualizável, oriunda dos poderes e prerrogativas de autoridade. 

 

3.2.2.3 A ordem pública  

 

Na LA, a ordem pública é tratada no art. 2º, § 1º, que estabelece que “Poderão as partes 

escolher, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja 

violação aos bons costumes e à ordem pública”, e no art. 39, que dita os casos em que se pode 

denegar a homologação da sentença arbitral estrangeira, dentre os quais se encontra aquele em 

que a “decisão ofende a ordem pública nacional.” 

Para fins do referido art. 39, interessa a discussão travada no âmbito internacional, em 

vista do art. V, 2, da Convenção de Nova York.268 Nesse cenário, discute-se o sentido do termo 

“ordem pública”, cuja definição é problemática, dada a sua natureza elusiva, inexata e 

inconsistente, levando, aliás, o magistrado inglês James Burroughs, no julgamento do caso 

“Richardson v. Mellish”, a afirmar que “public policy is an unruly horse, and when you get 

astride, you never know where it will carry you”.269 270 

A melhor solução, nesse cenário, parece ser aquela que entende que questões de ordem 

pública não podem derivar de “considerações gerais de suposto interesse público”, mas devem 

                                                 
267 ARAGÃO, Alexandre Santos de. A arbitragem no direito administrativo. Op. cit., p. 47-48. 
268 O Decreto n. 4.311, de 23 de julho de 2002, que promulga a Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução 

de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, em seu art. V, 2, assim preceitua: “2. O reconhecimento e a execução de uma 

sentença arbitral também poderão ser recusados caso a autoridade competente do país em que se tenciona o 

reconhecimento e a execução constatar que: […] b) o reconhecimento ou a execução da sentença seria contrário à 

ordem pública daquele país”. 
269 REINO UNIDO. Richardson v. Mellish (1824), 2 Bing. 229-252. 
270 Michael Mustill e Stewart Boyd observam que o direito inglês não chegou a uma teoria geral para diferenciar 

as controvérsias arbitráveis das não arbitráveis. (MUSTILL, Michael J.; BOYD Stewart C. Commercial 

Arbitration. 2 ed. Oxford: Butterworths Law, 1989, p. 149-150). 
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estar claramente definidas em “leis e precedentes legais”, e a questão de ordem pública deve 

ser “fundamental” e “substancial”. Esse é o entendimento da Suprema Corte norte-americana, 

de acordo com a qual as questões de ordem pública não podem derivar de “considerações gerais 

de suposto interesse público”.271 

A seu turno, sob a perspectiva do art. 2º, § 1º, da LA — que, como visto, limita a 

liberdade das partes, quanto à escolha das regras de direito a serem aplicadas na arbitragem, aos 

bons costumes e à ordem pública —, a ordem pública exerce uma função limitativa, a 

condicionar a produção ou eleição de regras de direito pelas partes. 

Deveras, as regras de direito escolhidas não podem contrariar a ordem pública, sejam 

elas regras de direito processual, sejam elas de direito material. O campo da ordem pública é 

composto por normas e mandamentos cogentes que não podem ser flexibilizados. São barreiras 

à autonomia da vontade;272 são restrições às liberdades. 

Nesse sentido, para Robert Clowry Chapman, a ordem pública consiste em um princípio 

controlador que restringe os interesses individuais e limita o direito de contrato quando o bem-

estar demandar tal limitação. São, logo, os direitos públicos — e não os direitos individuais — 

a sua principal preocupação.273 

Ressalte-se que as regras substantivas de direito que regem o contrato também são de 

direito público brasileiro, por força do princípio constitucional da legalidade administrativa. 

Aliás, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro determina as regras do direito 

aplicáveis, com base em seu art. 9º, caput, que reza: “Para qualificar e reger as obrigações, 

aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem”.274  

Desse modo, a regência material da convenção de arbitragem deve ser feita também 

pelo direito público brasileiro. Assim, não seria possível, por exemplo, uma cláusula arbitral 

                                                 
271 Cf. BORN, Gary B. Op. cit., p. 228. Entende-se que estas questões devem estar claramente definidas em “leis 

e precedentes legais” e a questão de ordem pública deve ser “fundamental” e “substancial” (Restatement (Second) 

Conflict of Laws §187 comment g (1971). Veja-se: nos Estados Unidos, o caso Mitsubishi Motors Corp. v. Soler 

Chrysler-Plymouth Inc. (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-

Plymouth Inc. 473 U.S. 614, 626-27 U.S. S. Ct. 1985) demonstra que demandas antitrustes, embora envolvam a 

ordem pública, são arbitráveis. 
272 RIBEIRO, Rafael Pellegrini. O reconhecimento e a execução de sentenças arbitrais estrangeiras no direito 

brasileiro. In: JOBIM, Eduardo, MACHADO, Rafael Biccca (Coords.). Arbitragem no Brasil: aspectos jurídicos 

relevantes. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 417-435, p. 430. 
273 CHAPMAN, Robert Clowry. Public Policy. Michigan Law Journal. Michigan Law Journal, v. 3, p. 308, 1894. 

No original: “Public policy is a controlling principle in the law, that subordinates the interests of the individual, 

and limits his right of contract in cases where the public welfare demands such limitation; so it may be said that 

public, not individual rights are its chief concern, though individual rights are not disregarded.” 
274 “Art. 9º Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. 

§ 1º Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada, 

admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. 

§ 2º A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente.” 
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que dispusesse que as decisões sejam tomadas com base na equidade, sob pena de afronte ao 

art. 37 da CR e do art. 2º, § 3º, da LA, ou que o procedimento arbitral seja confidencial (art. 2º, 

§ 3º, da LA). 

Quanto às regras procedimentais, entende-se que, como as normas do CPC podem ser 

afastadas, outras devem ser escolhidas pelas partes, a fim viabilizar o trâmite do procedimento 

arbitral. A “lex arbitri” é aplicada caso haja lacunas no regulamento institucional de arbitragem, 

assim como quando há normas de caráter mandatório para o procedimento arbitral. 

Tudo considerado, o termo “ordem pública” contribui para a compreensão daquilo que 

se aplica de modo cogente à arbitragem, mas nada impede que preceitos de ordem pública sejam 

manejados no procedimento arbitral pelos árbitros. O seu papel é delimitador das liberdades 

das partes, mas não fixa, revela ou explicita o que seja a disponibilidade. 

 

3.2.2.4 O reconhecimento espontâneo pela Administração de que não tem razão 

 

No sentido ora tratado, a disponibilidade do direito surgiria quando fosse possível que 

as partes, independentemente de recurso ao Judiciário, resolvessem o conflito. Destarte, quando 

a Administração Pública puder resolver o conflito em sede administrativa, o direito discutido 

seria disponível. Aduz Eduardo Talamini:275 

 

Cabe a arbitragem sempre que a matéria envolvida possa ser resolvida pelas 

próprias partes, independentemente de ingresso em Juízo. Se o conflito entre 

o particular e a Administração Pública é eminentemente patrimonial e se ele 

versa sobre matéria que poderia ser solucionada diretamente entre as partes, 

sem que se fizesse necessária a intervenção jurisdicional, então a arbitragem 

é cabível. Se o conflito pode ser dirimido pelas próprias partes, não faria 

sentido que não pudesse também ser composto mediante Juízo arbitral sob o 

pálio das garantias do devido processo. 

 

Cumpre apostilar, primeiramente, que o Brasil adotou o sistema anglo-saxão de 

unicidade de jurisdição. Por este sistema, o Poder Judiciário exerce a função jurisdicional, 

competindo-lhe, a rigor, resolver os conflitos em caráter definitivo. 

Isso não significa que a Administração não possa reconhecer, sponte sua, que não tem 

razão. É que a Administração tem vinculação ao Direito; a prossecução administrativa deve 

observância ao interesse público jurídico. Ademais, se pelo princípio da autotutela a 

                                                 
275 TALAMINI, Eduardo. Cabimento de arbitragem envolvendo sociedade de economia mista dedicada à 

distribuição de gás canalizado. Revista Brasileira de Arbitragem – RBAr, v. 1, n. 4, p 44-64, out./dez. 2004, p. 

55. 
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Administração tem o dever de desfazer os atos ilegais e inconstitucionais por ela praticados, 

como impedir que ela reconheça que não tem razão, com fundamento na legalidade? 

Assim, o reconhecimento espontâneo pela Administração de que não tem razão não tem 

a ver com a disponibilidade do direito, mas com o dever administrativo de observância da 

legalidade, imparcialidade e boa-fé, a exigir a adoção da medida mais racional do ponto de vista 

jurídico, de maneira que esse reconhecimento pode se dar sobre direito indisponível ou 

disponível. 

 

3.2.2.5 Direitos transacionáveis e renunciáveis 

 

A transação encontra-se prevista no CC (arts. 840 a 850) e caracteriza-se por ser instituto 

destinado à prevenção ou término de “litígio mediante concessões mútuas” das partes 

envolvidas (art. 840). Pela transação, as partes promovem concessões mútuas, abrindo mão de 

parcela de seu direito, a fim de solucionar o conflito entre elas. 

Embora os direitos transacionáveis refiram-se a direitos patrimoniais de caráter privado, 

conforme o art. 841 do CC,276 comentando este artigo de lei, Silvo Salvo de Venosa277 revela 

que o Poder Público pode transigir, mas é preciso que haja autorização expressa de lei ou 

regulamento. Gustavo Justino de Oliveira e Cristiane Schwanka propugnam que a transação 

administrativa “representa uma estratégia de negociação por meio da qual as partes envolvidas 

na relação jurídica administrativa controvertida, mediante concessões recíprocas, previnem ou 

terminam litígio”.278 

Bem se vê que a transação tem um significado jurídico específico. Na linguagem 

corriqueira, transação quer dizer “negócio”, mas, em sua acepção legal é o contrato, pelo qual 

as partes previnem ou terminam litígios, por meio de concessões recíprocas. De tal maneira, se 

a solução é dada por um terceiro, há solução judicial do litígio ou arbitragem, mas não se pode 

falar em ”transação”. 

                                                 
276 “Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.” 
277 VENOSA, Silvo Salvo de. Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 15. ed. São 

Paulo: Atlas, 2015, v. 2, p. 311. Onofre Alves Batista Júnior elucida: “Fica aberta […] a possibilidade de 

celebração de transação, mesmo se esta disser respeito a direitos patrimoniais de caráter privado. Entretanto, nada 

proíbe que leis administrativas fundamentem a celebração de transação, mesmo se esta disser respeito a direitos 

patrimoniais de caráter público. Nos domínios do Direito Público, se tomarmos os exatos termos do CCB, não 

cabe transação, salvo se essa possibilidade vier estabelecida em leis administrativas […].” (BATISTA JÚNIOR, 

Onofre Alves. Transações administrativas. Op. cit., p. 309-310). 
278 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de; SCHWANKA, Cristiane. Op. cit. 
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A transação é ferramenta para a autocomposição de interesses, cuja natureza é contratual 

e adquire força de título executivo após a homologação judicial.279 Já a arbitragem é 

heterocompositiva e depende de um terceiro que soluciona o conflito por meio de decisão, cuja 

natureza jurisdicional. Não há renúncia ou concessão recíproca de direitos na arbitragem, mas 

solução do conflito por um julgador, o árbitro. 

Assim sendo, o direito transacionável não serve de critério para definir a disponibilidade 

de um direito para fins de arbitragem. Não se pode qualificar o direito disponível (requisito da 

arbitragem) como aquele que pode ser objeto de concessões recíprocas, já que não é isto a que 

se destina a arbitragem. A arbitragem visa à solução de uma controvérsia através do julgamento 

por um árbitro. 

Portanto, as especificações legais quanto ao procedimento e às hipóteses para a 

transações não são aplicáveis à arbitragem, já que os efeitos jurídicos da transação são distintos 

dos da “arbitragem”.  

Embora a “transação” não sirva de critério para definir a disponibilidade,280 impende 

assinalar que a Lei n. 13.140/2015281 inovou ao prever, expressamente, uma modalidade de 

direitos que denomina de indisponíveis e que admitem transação. Para a lei, essa classe de 

direitos admite transação, do que se deflui que há outra classe de direitos indisponíveis que não 

admitem transação. 

A sua vez, pela renúncia, o titular do direito se desfaz e abdica dele. Em termos mais 

precisos, é o negócio jurídico unilateral e voluntário, pelo qual, nos limites legais, se abandona 

um direito ou um bem com expressão patrimonial e, pois, monetária. Pela renúncia, fica 

permitido que o sujeito “abra mão”, renuncie a seus direitos, ao passo que a arbitragem nada 

tem a ver com o abandono do direito, mas com a escolha do juízo privado para pôr termo ao 

litígio. 

                                                 
279 Pontes de Miranda grafa: “A transação modifica a relação jurídica de direito das obrigações ou de direito das 

coisas, pois, para se eliminarem litígios ou inseguridades, se fazem concessões. Não há reconhecimento puro, 

porque seria capitulação. Por isso mesmo, aos transatores exige-se o poder de dispor” (PONTES DE MIRANDA, 

Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte especial: v. 25: direito das obrigações: extinção das 

dívidas e obrigações: dação em soluto: confusão: remissão de dívidas: novação: transação: outros modos de 

extinção. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p. 166-168). 
280 Nesse sentido, WALD, Arnoldo. A arbitragem e a Administração Pública: evolução: aspectos legislativo, 

jurisprudencial e práticos. Revista Comercialista: Direito Comercial e Econômico, v. 7, n. 17, p. 16-25, 2017. 

Disponível em: <http://comercialista.ibdce.com/wp-content/uploads/2017/10/Comercialista_Ed.-17.pdf>. Acesso 

em: 18 dez. 2017). Em sentido contrário, para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o compromisso arbitral tem a mesma 

natureza da transação tratada no CC. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. As possibilidades de arbitragem em 

contratos administrativos. Consultor Jurídico – Conjur, 4 set. 2015. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2015-set-24/interesse-publico-possibilidades-arbitragem-contratos-

administrativos2>. Acesso em: 18 dez. 2017). 
281 Esta lei, como visto, dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre 

a autocomposição de conflitos no âmbito da Administração Pública. 
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Destarte, a renúncia não é parâmetro para se entender a disponibilidade, para fins de 

arbitragem. A disponibilidade (art. 1º, § 1º, da LA) não se relaciona à renúncia, pois a 

consequência da arbitragem é diferente da renúncia.  

 

3.2.2.6 Direitos alienáveis  

 

Alienar equivale a transferir o domínio, seja no âmbito do direito privado, seja no âmbito 

do direito público. No direito privado, um dos poderes do proprietário é o de disposição. 

Conforme o art. 1.228, caput, do CC: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor 

da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” 

A inalienabilidade nesse âmbito advém de uma “cláusula de inalienabilidade” que nasce 

da vontade de restrição. Permite-se essa cláusula em atos ditos de liberdade, como nos casos de 

testamento ou doação, nos quais, uma vez prevista, vincula o donatário ou o herdeiro. 

A lógica no direito público é diferente. O princípio da indisponibilidade do interesse 

público atribui um rigor especial e, portanto, mais rijo à alienabilidade de bens públicos. Se o 

Estado necessita desfazer-se de seu patrimônio, faz-se mister seguir os passos ditados pelo 

ordenamento jurídico. Embora o patrimônio público seja indisponível, se o interesse público 

exige a alienação de um bem, deve o legislador autorizar essa alienação. Do mesmo modo, se 

o interesse público exige a doação de um bem, deve o legislador autorizar a doação. 

Veja-se que, conforme os arts. 100 e 101 do CC, os bens públicos de uso comum do 

povo e os de uso especial “são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma 

que a lei determinar”, e os bens públicos dominicais “podem ser alienados, observadas as 

exigências da lei.” 

Destarte, a inalienabilidade dos bens públicos é relativa, pois ela não atinge os bens 

dominicais, que são aqueles desafetados a um fim público. De tal maneira, para que o bem 

possa ser alienado, é preciso que ele seja transformado em bem dominical. Escapam a essa regra 

as terras devolutas ou terras arrecadadas necessárias à proteção dos ecossistemas naturais (art. 

225, § 5º,282 da CR) e às terras indígenas (art. 231, § 4º,283 da CR). 

Enquanto no direito público, observados as hipóteses e os requisitos para a alienação,284 

o bem público pode ser alienado, no direito privado a alienação advém de um dos poderes gerais 

                                                 
282 “São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à 

proteção dos ecossistemas naturais.” 
283 “As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.” 
284 Conforme o art. 17 da LGL, são requisitos para a alienação de um bem imóvel: a justificativa da alienação, 
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do proprietário, que é o poder de disposição. Isto reforça a tese de que, no setor público, pode-

se falar apenas em disponibilidade condicionada, pois a disposição deriva da lei e dos limites 

fixados por ela.285 

Bem se vê a existência de um conjunto de requisitos legais que devem ser observados e 

cumpridos para que se possa atingir a patrimonialidade do bem, para, ao final, atingir o objetivo 

de alienar o bem. Convém trazer a literalidade do ensinamento de Eros Roberto Grau: 

 

Dispor de direitos patrimoniais é transferi-los a terceiros. Disponíveis são os 

direitos patrimoniais que podem ser alienados. A Administração, para a 

realização do interesse público, pratica atos da mais variada ordem, dispondo 

de determinados direitos patrimoniais, ainda que não possa fazê-lo em relação 

a outros deles. Por exemplo, não pode dispor dos direitos patrimoniais que 

detém sobre os bens públicos de uso comum. Mas é certo que inúmeras vezes 

deve dispor de direitos patrimoniais, sem que com isso esteja a dispor do 

interesse público, porque a realização deste último é alcançada mediante a 

disposição daqueles. 

[…] 

Daí porque, sempre que puder contratar, o que importa disponibilidade de 

direitos patrimoniais, poderá a Administração, sem que isso importe 

disposição do interesse público, convencionar cláusula de arbitragem.286 

 

Nestes termos, os enunciados normativos dão a entender que a disponibilidade se refere 

às condições legais, cujo preenchimento conduz à patrimonialidade do direito ou do bem, a 

partir do que podem ser negociados. A negociação no caso ora sob enfoque teve a finalidade de 

alienar o bem, mas cogita-se também a negociação com a finalidade de desapropriação 

amigável, de compra e venda, de locação e outros. 

 

3.2.3 A disponibilidade no direito administrativo 

 

Dentre os efeitos ou princípios subordinados da supremacia do interesse público sobre 

o privado, a partir da 29ª edição de seu “Curso de Direito Administrativo”, Celso Antônio 

                                                 
invocando-se existência de interesse público; prévia avaliação do bem; lei autorizativa para a desafetação do bem 

e, como regra geral, licitação na modalidade de concorrência. 
285 Justificando a alienabilidade dos bem públicos dominicais, Maria Sylvia Zanella Di Pietro grafa: “Quando se 

diz que os bens dominicais são disponíveis, é apenas no sentido de que eles podem ser objeto de negociação pelo 

poder público, por meio de institutos regidos pelo Direito Privado, como compra e venda, locação, permuta, 

doação. Isto porque, enquanto não têm destinação pública, são passíveis de valoração econômica.” (DI PIETRO, 

Maria Sylvia Zanella. As possibilidades de arbitragem em contratos administrativos. Op. cit.). 
286 GRAU, Eros Roberto. Arbitragem e contrato administrativo. Revista Trimestral de Direito Público – RTDP. 

São Paulo: Malheiros, n. 32, p. 14-20, 2000. 
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Bandeira de Mello reconheceu as “restrições ou sujeições especiais no desempenho da 

atividade de natureza pública”.287 

Tudo indica que este efeito se adequa melhor à indisponibilidade do interesse público, 

pois este mandamento visa erigir barreiras defensivas contra quem exercer atividade estatal. 

Ora, justifica-se, por este princípio, o porquê de a Administração não ser livre para contratar 

fornecedores de bens e serviços, mas ter de promover licitação; não ser livre para nomear 

pessoal, mas obrigar-se a promover concurso público; não ser livre para realizar despesas, mas 

dever ter autorização orçamentária. Enfim, são inúmeras as sujeições a que se submete a 

Administração. 

A série de condicionamentos que o ordenamento jurídico impõe à Administração 

Pública serve para impedi-la de se desviar do cumprimento dos deveres; serve para lembrar que 

a Administração não é senhora absoluta; serve para destacar que o ordenamento jurídico trouxe 

ferramentas para proteger a atividade administrativa contra o próprio agente e contra terceiros.  

Deve-se reconhecer, porém, que há diferentes graus de restrições e, pois, de 

indisponibilidades impostas à Administração. Por um lado, a indisponibilidade pode retratar a 

impossibilidade de pura e simplesmente se renunciar a um determinado direito, quando a 

Administração titulariza posições jurídicas indisponíveis, como o poder de legislar ou à sua 

titularidade do poder de polícia.  

Por outro, em virtude de valores constitucionais e observadas determinadas condições, 

o ordenamento jurídico autoriza que “o Estado renuncie a determinadas decorrências ou 

derivações desse bem ‘indisponível’ (assim, a potestade tributária é indisponível, mas é possível 

lei autorizando a remissão, a anistia, do crédito fiscal)”.288  

No caso da alienação, como visto, o ordenamento permite que o Estado disponha de seu 

patrimônio, mas dentro das condições legais específicas. Vale dizer, malgrado seja o patrimônio 

público indisponível, se o interesse público do caso concreto exigir a alienação de um bem, é 

preciso atender a todas as condições determinadas pelo sistema, como: a justificativa da 

alienação, invocando-se existência de interesse público; prévia avaliação do bem; lei 

autorizativa para a desafetação do bem e, como regra geral, licitação na modalidade de 

concorrência.  

Em termos tais, enquanto no direito privado o poder de disposição é um dos poderes 

gerais do proprietário, no direito público a disponibilidade, quando permitida, é condicionada, 

pois depende do cumprimento das condições fixadas no ordenamento jurídico, donde se percebe 

                                                 
287 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso... Op. cit., p. 74. 
288 TALAMINI, Eduardo. Cabimento de arbitragem... Op. cit., p. 54. 
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que a disponibilidade de bens e interesses públicos têm a ver com o atendimento do 

procedimento prescrito pelo direito para a produção do ato que irá dispor, por exemplo, da 

propriedade (alienação) ou da posse da coisa (locação). 

Igualmente, o direito legislado prescreve o processo e o modo de acordo com o qual a 

renúncia, a transação e outras operações podem ser produzida. Para cada tipo de operação, faz-

se mister identificar e desvendar as condições legais exigidas para levar a cabo a finalidade 

buscada. 

Assim, a indisponibilidade é absoluta quando o próprio conteúdo do direito é 

insuscetível de disposição, pois é indissociável ao sujeito, tal como ocorre nas hipóteses 

mencionadas do poder de legislar e de exercer a polícia administrativa. Em outros graus, a 

indisponibilidade admite a disposição de direitos, mas nos termos e limites da lei, derivando de 

normas que indicam as hipóteses e o procedimento adequado para produção do ato. Traz-se a 

ponto a preleção de José Joaquim Calmon de Passos: 

 

Todo direito tem um ou mais titulares, sujeito ou sujeitos aos quais se vincula. 

Normalmente, esse titular disfruta da disponibilidade do direito que lhe é 

atribuído, vale dizer, pode manifestar livremente sua vontade a respeito do 

interesse ou vantagem, enfim, do bem que lhe constitui objeto. Direitos há, 

contudo, que são indisponíveis, de modo absoluto ou relativo. A 

indisponibilidade é absoluta quando é o próprio bem, conteúdo do direito, que 

se faz insuscetível de disposição, porque de tal modo se vincula ao sujeito que 

dele é indissociável. Werneck Cortes, no seu bem elaborado estudo, menciona 

alguns desses direitos. Predomina, entretanto, a categoria dos direitos cuja 

indisponibilidade é relativa, porque deriva ela dos limites fixados em lei ou 

em convenção dos interessados, quando esta última seja admitida.289 

 

Portanto, a disponibilidade para fins do Direito Administrativo deve ser entendida como 

aquela que, observadas as ditadas condições legais, autoriza a Administração a dispor de 

direitos; seria a indisponibilidade relativa, na expressão utilizada por José Joaquim Calmon de 

Passos. 

Dessume-se, pois, que, para cada operação jurídica (renúncia, transação, alienação etc.), 

o ordenamento jurídico prevê as específicas condições de disponibilidade. A arbitragem se 

distingue dos efeitos jurídicos produzidos pela renúncia, transação e alienação, de sorte que não 

é possível utilizar as condições legais destes institutos para entender a disponibilidade na sua 

específica esfera. É necessário desvendar a disponibilidade da arbitragem por seus próprios 

critérios, suas próprias hipóteses e condições. 

                                                 
289 PASSOS, José Joaquim Calmon de. Comentários ao Código de Processo Civil: Lei n. 5.869, de 11 de janeiro 

de 1973: v. 3: arts. 270 a 331. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 408-409. 
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3.2.4 A disponibilidade e a arbitrabilidade objetiva 

 

A finalidade da arbitragem é de índole jurisdicional, de sorte que a sua disponibilidade 

é diferente, pois não se dispõe de direitos, como ocorre na alienação, na transação e na renúncia, 

mas sobre direitos. A partir desta perspectiva, Cesar Guimarães Pereira compreende a 

arbitragem de tal modo que a “parte pode submeter à arbitragem determinada matéria quando 

é livre para dispor acerca dos meios de solução dos litígios relativos a tal matéria — ou seja, 

quando não é obrigada pelo ordenamento a submeter esses litígios ao Poder Judiciário”.290 

Em sentido parecido, Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara ensinam que: 

 

É importante ressaltar que, ao submeter uma discussão à arbitragem, as partes 

não estão abrindo mão de seus direitos ou mesmo transigindo (isto é, aceitando 

perder parte do seu direito). Ao se valerem da arbitragem, as partes na verdade 

escolhem um juízo privado para pôr termo ao litígio. A arbitragem apontará 

quem tem razão na disputa. Cada parte terá oportunidade de expor seus 

argumentos, defendê-los, produzir prova, enfim, terá oportunidade de 

influenciar na decisão a ser tomada, de modo a proteger seus interesses. Não 

se confunde com um mero acordo, com a aceitação passiva da redução de seu 

patrimônio ou com algo semelhante. É improcedente, portanto, o argumento 

segundo o qual a Administração não poderia aderir à arbitragem por não poder 

“abrir mão” de seus direitos, ou “transigir” na aplicação da Lei. O argumento 

é falacioso, pois a arbitragem não implica quaisquer dessas práticas.291 

 

Eis que a disponibilidade, nessa acepção, se refere à possibilidade de se utilizar a via 

arbitral, em vez de submeter o conflito ao Poder Judiciário. Para além disso, registre-se que o 

ordenamento dispõe é sobre os meios de solução dos litígios, a ser decidido pela Administração 

no caso concreto. Nessa linha, o que a Administração pode fazer é optar pelas formas de solução 

de conflitos disponíveis pelo ordenamento em seu sistema multiportas.292 

Com efeito, o universo multiportas de solução de conflitos implica a reconfiguração 

objetiva da competência anteriormente detida pelos magistrados. Registra Egon Bockmann 

Moreira que: 

                                                 
290 PEREIRA, Cesar Guimarães. Arbitragem e Administração. In: CAMPILONGO, Celso Fernandes; 

GONZAGA, Alvaro de Azevedo; FREIRE, André Luiz (Coords.). Enciclopédia jurídica da PUC-SP: tomo 

direito administrativo e constitucional. Coordenação de tomo Vidal Serrano Nunes Jr.; Maurício Zockun; Carolina 

Zancaner Zockun; André Luiz Freire. 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, abr. 2017. 

Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/155/edicao-1/arbitragem-e-administracao>. Acesso 

em: 18 dez. 2017. 
291 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. O cabimento da arbitragem... Op. cit. 
292 Nesse sentido, já foi dito: “O interesse público está em adotar o método mais eficaz para o caso concreto. Adotar 

um método pelo só fato de que é mais tradicional não significa que se está prestigiando a supremacia do interesse 

público, mas simplesmente a supremacia da tradição”. MEGNA, Bruno Lopes. Arbitragem e Administração 

Pública: o processo arbitral devido e adequado ao regime jurídico administrativo. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017, p. 211. 
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Se um dia houve incertezas, hoje é inequívoco que a Administração Pública 

brasileira pode valer-se de métodos autônomos e não-adversariais para a 

solução de controvérsias (conciliação e mediação), bem como recorrer a 

soluções heterônomas e não-jurisdicionais (arbitragem). Melhor dizendo: a 

Administração Pública tem o dever de se esforçar ao máximo para prestigiar 

aquela solução que, simultaneamente, não resulte na multiplicação de ações 

perante o Poder Judiciário e concretize a boa-fé e a eficiência. A antiga regra 

do ajuizamento irrestrito de demandas atualmente precisa ser compreendida 

como exceção. Assim, o prestígio ao interesse público exige que se evitem os 

conflitos; mas, caso surjam os impasses, a solução precisa evitar o acesso ao 

Judiciário — que só pode ser acionado em último caso.293 

 

Note-se que a arbitragem passa a ser uma opção ao administrador apenas se a matéria 

tiver a aptidão para ser solucionada pela via arbitral, ou seja, se for relativa a direito patrimonial 

disponível. Quanto a tal verificação, Dinorá Grotti anota que não há “um critério geral que 

permita determinar os direitos disponíveis da Administração Pública”, de sorte que tal 

averiguação deverá ser feita no caso concreto.294 Nessa diretriz, é inegável que a compreensão 

dos direitos disponíveis deve ser obtida, no caso concreto, em vista da ponderação 

administrativa a ser realizada.295 

É plenamente possível que o legislador conclua pela não possibilidade de descrição 

precisa de uma hipótese legal. Em casos assim, o legislador apela à apreciação administrativa, 

transferindo o encargo de completar os conceitos legais indeterminados, tal como o de 

disponibilidade. Daí, o encargo administrativo de preencher os conceitos legais imprecisos e 

vagos, verificando-se “configuram-se, ou não, no caso concreto”.296 Em síntese, o conceito 

legal indeterminado de disponibilidade deve ser preenchido na esfera administrativa, para a sua 

aplicação.297 

                                                 
293 MOREIRA, Egon Bockmann. Administração Pública, arbitragem e controle externo. Op. cit. Elucida também 

o autor: “Quem regerá a escolha administrativa [quanto à alternativa de solução de controvérsia a ser empregada] 

será a combinação do caso concreto com a norma jurídica que o rege (legal, regulamentar e contratual), em vista 

dos direitos e interesses postos em jogo.”  
294 A autora elucida acerca da disponibilidade no cenário da arbitragem: “Não existe um critério geral que permita 

determinar os direitos disponíveis da Administração Pública. A verificação da disponibilidade deverá ser feita no 

caso concreto e, em última análise, é o Poder Judiciário que decide acerca do caráter disponível da matéria 

controvertida submetida à arbitragem.” (GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. A arbitragem nos contratos da 

Administração Pública. Op. cit., p. 92). 
295 Um sistema baseado em regras e princípios não enxerga a incidência como algo que se dá automática e 

instantaneamente; pelo contrário: a aplicação do Direito no modelo de regras e princípios exige a ponderação e, 

assim, a apuração do peso de valores incidentes no caso concreto e a medida de concretização exigida pelo sistema 

normativo. 
296 MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos... Op. cit., p. 179.  
297 Explana Celso Antônio Bandeira de Mello: “ao lado de conceitos unissignificativos, apoderados de conotação 

e denotação precisas, unívocas, existem conceitos padecentes de certa imprecisão, de alguma fluidez, e que, por 

isso mesmo, se caracterizam como plurissignificativos. [...] Sendo impossível à norma legal – pela própria natureza 
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Hoje em dia, não se pode mais defender que o Judiciário melhor resguardaria os direitos 

mais sensíveis, sob o argumento de que a arbitrabilidade está fundada no desígnio de 

preservação de valores, direitos e princípios fundamentais que exigem uma proteção especial 

que seria aquela feita pelos magistrados.298 Afinal, tal premissa é questionável, pois a melhor 

proteção do direito tem a ver com a expertise e o conhecimento do julgador e com o respeito 

das regras objetivas e preestabelecidas quanto à competência, independência e imparcialidade 

do julgador.299 

Afastando qualquer relação maniqueísta entre a jurisdição e a arbitragem, é adequado 

que esta última seja aplicada a situações que revelem relações jurídicas que admitam uma maior 

flexibilidade, possibilidade de negociação e contratação no âmbito de operações comerciais.300 

Ora, sem esta flexibilidade, sem a possibilidade de se acordar sobre algo, não se pode sequer 

supor a adoção de outra via que não a jurisdição estatal. Contratar aqui é “de alguma forma 

abrir espaço também para as pretensões privadas”.301 

É acertado, logo, dizer que o campo de arbitrabilidade e o da disponibilidade 

correspondem “às matérias contratualizáveis”, isto é, daquelas matérias que sejam “suscetíveis 

de serem contratualmente fixadas”.302  

                                                 
das coisas – furtar-se ao manejo de conceitos das duas ordens, [...] remanesceria em prol da Administração o poder 

e encargo de firmar-se em um dentre os conceitos possíveis.” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso... 

Op. cit., p. 987). 
298 Também nesse sentido GONÇALVES, Eduardo Damião. Op. cit. p. 8 et seq. 
299 Nada obstante, afirma Oswaldo Aranha Bandeira de Mello: “O oráculo, em última instância, da Constituição 

deve ser um corpo apolítico, isento de parti pris, indiferente aos interesses individuais e egoísticos, e que 

serenamente procure a verdade, verificando se algum dos poderes governamentais se excedeu na sua missão, e 

assim estabeleça a hierarquia entre a Constituição e a lei ordinária ou o ato administrativo, e declare nulos e írritos, 

sem nenhum valor, estes últimos, quando contrários àquela. O órgão designado pela sua natureza a dizer da 

constitucionalidade dos atos e leis governamentais é o poder judiciário” (BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo 

Aranha. A teoria das constituições rígidas. 2. ed. São Paulo: Prefeitura do Município de São Paulo, 1948, p. 89-

90). A seu turno, conforme Celso Antônio Bandeira de Mello: “O juiz é o oráculo do direito no caso concreto. É 

esta a função do juiz. Quando o juiz decide num sentido, aquela decisão que ele toma é para aquele instante, a 

verdade legal, e é produzida a título de dizer: a verdade legal, a única que existe porque duas não podem existir 

conflitantes numa mesma situação. Logo, toda e qualquer pronúncia jurisdicional, no momento em que ela é 

proferida, o título jurídico dela não é de fazer uma opção entre diferentes jurídicos, entre duas soluções possíveis, 

mas é o de dar a única solução que o direito comporta. Esta é a codificação do juiz, o juiz não tem outra, e é este 

título que o Poder Judiciário se pronuncia. Logo, aí não há discrição, porque a discrição supõe alternativas 

igualmente confortadas pelo sistema.” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Juízo liminar poder-dever de 

exercício do poder cautelar nessa matéria. Revista Trimestral de Direito Público – RTDP. São Paulo, n. 63, 

out./nov. 2015). Em outra oportunidade, afirmou o autor: “Portanto, o órgão jurisdicional, ao decidir, afirma que 

o direito por ele pronunciado preexiste e que a solução dada é a cabível e é a única, com exclusão de qualquer 

outra, porque fala em nome do que já está solucionado na lei, da qual ele é o porta-voz no caso concreto. O deslinde 

pode (ou não) ser difícil; pode demandar recurso a princípios gerais, mas, de direito, sua pronúncia é a expressão 

oracular do que as normas aplicáveis “querem” naquele caso. Este é a característica própria, específica, da função 

jurisdicional.” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Mandado de segurança contra denegação ou concessão 

de liminar. Revista de Direito Público – RDP. São Paulo, v. 22, n. 92, p. 55-61, out./dez. 1989, p. 58). 
300 Em sentido similar, GONÇALVES, Eduardo Damião. Op. cit. p. 8 et seq. 
301 ARAGÃO, Alexandre Santos de. A arbitragem no direito administrativo. Op. cit., p. 30. 
302 Ibidem, p. 32. 
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Nesse enfoque, assim como concluiu o relatório “Labetoulle” (seção 3.1.2), a 

arbitragem deve ser proposta para as controvérsias decorrentes de um contrato e entre as suas 

partes.303 Assim, no âmbito das relações contratuais administrativas celebradas com o 

particular, é de se averiguar quais são as matérias contratualizáveis e, pois, os termos da 

arbitrabilidade. 

 

3.3 A arbitrabilidade e o contrato administrativo 

 

A arbitrabilidade compreende aquelas matérias suscetíveis de serem contratualmente 

fixadas entre as partes. É imprescindível aprofundar tal constatação e, logo, distinguir com mais 

precisão as matérias contratualizáveis das incontratualizáveis. 

Em sede de contratos administrativos, especificamente os regidos pela LGL e pela Lei 

das Concessões Comuns, identificam-se importantes parâmetros para a verificação da 

arbitrabilidade dentro destes regimes legais. Assim, embora estas leis versem sobre regimes 

contratuais distintos, cumpre verificar os seus termos, com a finalidade específica de examinar 

a arbitrabilidade. 

Nesse diapasão, partindo da distinção entre as cláusulas regulamentares e as econômicas 

do ajuste administrativo, a presente seção verifica os temas legais passíveis de arbitragem, bem 

como analisa o que pode ser analisado pela arbitragem. 

 

3.3.1 O contrato administrativo  

 

Cabe, inicialmente, consignar que contrato administrativo é um tipo de avença 

celebrado entre a Administração e um particular, na qual, por força da lei, de cláusulas 

pactuadas ou do tipo do objeto, a conservação do vínculo e as condições preestabelecidas 

assujeitam-se a mutáveis imposições de interesse público, excepcionados os interesses 

patrimoniais do contratante privado.304 São vários os regimes legais aplicáveis a estes contratos, 

de sorte que, entre as suas diversas modalidades, podem haver dessemelhanças. Em que pese 

                                                 
303 O direito brasileiro revela, todavia, a extensão da arbitragem para esferas, como a Lei n. 13.465, de 11 de julho 

de 2017, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana. Ademais, recentemente, a Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou o projeto de lei (PLS 135/2017) do senador Antonio Anastasia 

(PSDB-MG) com a finalidade de que a arbitragem possa ser utilizada como recurso para a definição de valores de 

indenização nas desapropriações por utilidade pública.  
304 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso... Op. cit., p. 652-643. 
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as suas diferenças legais, são administrativos os contratos de concessões comuns de serviço 

público, as PPPs, os contratos de uso de domínio público etc. 

Os poderes legais unilaterais não servem para obnubilar ou anular a presença do 

contratante privado num dos polos da relação. A participação do particular nos contratos 

administrativos ganha importância, rendendo ensejo a uma tendência legal de trazer e 

fundamentar a possibilidade e as circunstâncias em que os ajustes entre as partes podem ser 

realizados para além do acordo inicial. Dessume-se, pois, a noção de contrato como um 

arquétipo que resulta da unidade ontológica do Direito,305 mas com características distintas. A 

teoria contratualista, nesse resvaladiço, assevera que: 

 

o contrato não pressupõe igualdade das partes, que a anuência do 

concessionário é suficiente para o surgimento do contrato, ainda que as 

cláusulas tenham sido previamente fixadas pelo concedente; que a 

mutabilidade das cláusulas, desde que assegurado o equilíbrio econômico-

financeiro, não desnatura a feição contratual do instituto; que na concessão 

não ocorre a transferência da titularidade do serviço público, de modo que se 

revela inadequado falar em inalienabilidade de “coisas fora do comércio”.306 

307 

 

Deveras, o contrato administrativo é um instituto complexo que envolve duas operações 

distintas e inconfundíveis.308 Uma delas é unilateral e a outra é realizada por meio de acordo. 

                                                 
305 A tradição linguística inclui os “contratos administrativos” na categoria jurídica contrato, entendendo que a 

noção de contrato é um arquétipo que resulta da unidade ontológica do Direito e, daí, seria possível que houvesse 

contrato situado no campo do direito privado (contratos de mútuo, comodato, compra e venda, depósito, doação, 

penhor etc.) ou no direito público (contratos de obra pública, concessão de uso, concessão de serviço público etc.) 

(ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de Direito Administrativo. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 614). Como 

arquétipo, o contrato consiste nas declarações de vontade — exteriorizadas numa aparência e realizadas por escrito 

— concordantes de dois ou vários sujeitos, as quais vão dirigidas a uma determinada conduta destes. Por serem 

declarações concordes, percebe-se que as partes querem o mesmo, donde surge uma norma, cujo conteúdo é 

consoante às manifestações concordantes (KELSEN, Hans. Op. cit., p. 352-353). Nesses termos, a raiz 

entomológica da palavra “contrato” é assim formada: o prevérbio “con”, que significa “junto de”, e o substantivo 

“tractus”, que encerra a ideia de “ação de arrastar”, bem como a de confiança, fidelidade e sinceridade, a partir do 

que se vê que contrato significa “o arrastamento simultâneo, baseado na confiança recíproca, situação de tal ordem 

que impele duas vontades, oriundas de pontos diferentes, caminhando para o mesmo objetivo, atingindo-o, 

cruzando-se afinal, e partindo, novamente, em direções opostas”. (CRETELLA JÚNIOR, José, Tratado de direito 

administrativo: v. 3: teoria do contrato administrativo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 11). 
306 É o que propugna a corrente contratualista, de acordo com SOUZA, Teresa Cristina de. A classificação dos atos 

jurídicos de Léon Duguit e a concepção dos contratos no direito administrativo. In: BATISTA JÚNIOR, Onofre 

Alves; ARÊDES, Sirlene Nunes; MATOS, Federico Nunes de (Coords.). Contratos administrativos: estudos em 

homenagem ao Professor Florivaldo Dutra de Araújo. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 331-353. 
307 Sublinha Oswaldo Aranha Bandeira de Mello que o contrato administrativo é um “instituto jurídico complexo”, 

que envolve duas operações, um ato unilateral e um contrato, sendo dois os elementos comuns aos contratos de 

direito público referente à função pública e à concessão de obra ou serviço público, quais sejam: a criação, pelo 

acordo de vontades, da relação jurídica e a regulamentação do funcionamento das relações criadas por ato unilateral 

do Estado. (BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Princípios gerais de direito administrativo: v. 1: 

introdução. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 163; p. 681-682). 
308 Em conformidade com o pensamento de Edmir Netto de Araújo, os contratos administrativos são atos 
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Vem a talho, pois, averiguar essas duas operações, pelo exame das cláusulas regulamentares e 

das cláusulas econômicas.  

 

3.3.2 A distinção entre cláusulas regulamentares e econômicas 

 

A teoria do contrato administrativo sustenta a fusão das manifestações de vontade da 

Administração e do contratante privado, derivando em um contrato sujeito a regime jurídico, 

com as peculiaridades advindas da presença estatal na relação. Todo contrato administrativo 

conta com dois blocos de cláusulas: as regulamentares e as econômicas. 

Em primeiro lugar, as cláusulas regulamentares ou de serviço, advindas dos “cahiers 

des charges” do direito administrativo francês, são aquelas que, dispostas em lei, decreto ou no 

próprio contrato, “disciplinam o modo e a forma da prestação do serviço, de modo a sempre 

melhor atender aos seus objetivos. Como esses são por definição dinâmicos, as normas de 

serviço são modificáveis unilateralmente.”309 

Por meio dessas cláusulas, são definidas, unilateralmente, as diretrizes da prestação do 

serviço ou obra (forma de execução e de fiscalização, hipóteses de rescisão e penalidades, 

direitos e deveres das partes, etc.), como determinam o art. 55 da LGL e o art. 23 da Lei das 

Concessões Comuns.310 

Demais disso, estas cláusulas deixam latentes os poderes administrativos para que, 

quando a redefinição ou as adaptações necessárias do interesse público forem precisas, durante 

a vigência do contrato, a Administração instabilize o vínculo. Nos termos do inciso I do art. 58 

                                                 
administrativos bilaterais, “para os quais exige-se a declaração de vontade de consentimento dos contratantes, seja 

elegendo as cláusulas que regerão a relação jurídica criada, seja aceitando o contratado as cláusulas padronizadas 

oferecidas pelo Estado” (ARAÚJO, Edmir Netto de. Atos administrativos e recomposição da legalidade. Revista 

de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, n. 207, p. 163-201, jan./mar. 1997, p. 173). 
309 ARAGÃO, Alexandre Santos de. A evolução da proteção do equilíbrio econômico-financeiro nas concessões 

de serviços públicos e nas PPPs. Revista de Direito Administrativo – RDA. Rio de Janeiro, v. 263, p. 35-66, 

maio/ago. 2013. Esclarece Alexandre Santos de Aragão que os regulamentos de serviço podem ser veiculados por 

meio das seguintes formas: “(a) Inseridos no próprio contrato de concessão, podendo ser alterados a qualquer 

momento; (b) O contrato de concessão contém apenas uma cláusula genérica pela qual o concessionário se obriga 

a observar todos os regulamentos presentes ou futuros concernentes ao serviço (com isto, o poder concedente ou 

eventual autarquia reguladora poderá emitir regulamentos para todos os concessionários ou para determinada 

concessão específica, desde que haja critério discriminante legítimo para tanto); (c) A elaboração dos regulamentos 

é delegada ao próprio concessionário, devendo as minutas por ele elaboradas ser submetidas à aprovação do poder 

concedente; (d) Determinadas disposições regulamentares podem ser de tal forma relacionadas com a equação 

econômico-financeira que o contrato pode, excepcionalmente, exigir a concordância das duas partes para sua 

modificação.” 
310 Do mesmo modo, cite-se também o art. 43 e o art. 44 da Lei n. 9.478/1997, que dispõem sobre as cláusulas 

essenciais e obrigatórias dos contratos de concessão celebrados no âmbito da Agência Nacional do Petróleo; o art. 

34-A, § 2º, e o art. 35 da Lei n. 10.233/2001, que, respectivamente, abordam as disposições obrigatória do edital 

de licitação e as cláusulas essenciais das concessões na esfera da ANTT e da ANTAQ (Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários). 
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da LGL, a Administração Pública tem a prerrogativa de modificar os contratos, 

“unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os 

direitos do contratado”. 

Sobre as adaptações necessárias, a Lei das Concessões Comuns determina que o 

contrato deve dispor sobre os “direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da 

concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e 

expansão do serviço e consequente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos 

equipamentos e das instalações” (art. 23, V).311 

As cláusulas regulamentares que preveem está redefinição do serviço denominam-se de 

cláusulas exorbitantes. De se notar que, na legislação em geral, as cláusulas exorbitantes 

aparecem sob diversas formas, mas na LGL são exorbitantes aquelas que conferem as 

prerrogativas ditadas no art. 58 desta lei, quais sejam: a de instabilização do vínculo 

(modificação e rescisão unilaterais), de fiscalização da execução contratual, a de aplicação de 

sanções e a de ocupação provisória de bem, em caso de serviços essenciais.312 

Além das cláusulas regulamentares, a ordem legal trata sobre as chamadas cláusulas 

contratuais econômico-financeiras, correspondentes à equação econômico-financeira do 

contrato. Por estas cláusulas, em contrapartida do exercício da modificação unilateral do 

contrato, opera em favor do contratado o direito de exigir a devida contraprestação econômica, 

de modo que aquilo que ele “aceitou contratar com a Administração não será modificado sem 

a garantia da sua justa remuneração; e atuam no decorrer da vigência contratual, pois viabilizam 

os recursos necessários para a correta execução do seu objeto”.313 

Assim, deve-se respeitar os direitos econômicos do contratado, em consideração da 

obrigatoriedade de manutenção equilíbrio econômico-financeiro, pujante no § 2º do art. 58 da 

                                                 
311 Note-se que, diferentemente dos contratos regidos pela LGL, a adaptação é própria dos contratos de concessão, 

tanto que a Lei das Concessões prevê a necessidade de que esses contratos sejam adaptados, devendo manterem-

se atuais e, pois, acompanhar as evoluções sociais e tecnológicas, nos termos do art. 6º, § 1º, da lei. Ademais, esses 

contratos são de longo prazo e o seu equilíbrio é dinâmico. “Isso implica que podem existir, conforme a concessão, 

períodos em que haja mais investimentos sem retorno, fluxo de caixa negativo, etc. Daí que o equilíbrio nesses 

empreendimentos deverá sempre ser aferido em cada momento a partir de parâmetros específicos e diferençados” 

(MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Breves considerações sobre o equilíbrio econômico-financeiro nas 

concessões. Revista de Informação Legislativa, v. 40, n. 159, p. 193-197, jul./set. 2003, p. 194-195). 
312 Calha observar que a nomenclatura “exorbitante” não tem nada a ver com abusividades, mas faz referência a 

dispositivos incomuns, atípicos à lógica igualitária dos contratos de direito privado. Por todos, MARRARA, 

Thiago. As cláusulas exorbitantes diante da contratualização administrativa. Revista de Contratos Públicos – 

RCP. Belo Horizonte, v. 3, n. 3, p. 237-255, mar./ago. 2013. 
313 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; LOUREIRO, Caio de Souza. A (re)afirmação do equilíbrio 

econômico-financeiro das concessões. Revista de Direito Público da Economia – RDPE. Belo Horizonte, v. 12, 

n. 47, p. 125-151, jul./set. 2014. 
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LGL e no art. 9º, § 4º, da Lei das Concessões Comuns.314 Isso porque as cláusulas contratuais 

econômicas que concebem a remuneração do contratado armam a equação econômico-

financeira do contrato administrativo contra as competências unilaterais da Administração. 

Quadra notar que a intangibilidade é da equação econômico-financeira, não das 

cláusulas que tenham expressão econômica em si. Estas cláusulas podem ser alteradas, 

majorando as obrigações do particular, mas desde que o contratado seja de alguma forma 

recompensado.315 Sendo assim, se no decorrer da execução do contrato a equação econômico-

financeira do contrato for alterada pela Administração, quer impondo ao contratado um maior 

custo, quer a sua diminuição, a equação deve ser recomposta. 

Vê-se, assim, que o ordenamento jurídico brasileiro incorporou na esfera contratual dois 

importantes princípios: o princípio da mutabilidade e o princípio da equação financeira, pelos 

quais, se à Administração é lícita a alteração de certos aspectos do contrato, cabe-lhe compensar 

os ônus que fez pesar sobre o contratado, restabelecendo o equilíbrio econômico que as partes 

fixaram inicialmente. 

 

3.3.3 Os temas legais do contrato administrativo passíveis de arbitragem 

 

Comumente, a doutrina fala em possibilidade de solução arbitral quanto às questões que 

“gravitam em torno dos interesses patrimoniais do contrato”,316 excluindo, via oblíqua, tal 

possibilidade quanto as cláusulas regulamentares. Esta assertiva é acertada, cumprindo, todavia, 

aprofundar as situações que autorizam o emprego da arbitragem no contrato administrativo. 

Para Mauro Roberto Gomes de Mattos,317 as cláusulas necessárias do contrato (art. 55 

da LGL) e as cláusulas essenciais contratuais (art. 23 da Lei das Concessões Comuns) não 

podem ser analisadas pelo juízo arbitral, tampouco podendo a tarifa pública do serviço 

concedido, que é reajustada e revisada conforme o edital, o contrato e a lei. Ainda, as cláusulas 

regulamentares exorbitantes, igualmente, estariam excluídas da apreciação do árbitro. 

Ao revés, entende o autor que as cláusulas econômicas poderiam ser apreciadas pelo 

juízo arbitral, pois o art. 58, § 1º, da LGL carregaria uma carga disponível de direito ao prever 

                                                 
314 Por oportuno, a ANTT obriga-se, por lei, a resguardar os direitos das partes e o equilíbrio econômico-financeiro 

dos respectivos contratos (art. 24, VI, da Lei n. 10.233/01). 
315 Nesse sentido, ARAGÃO, Alexandre Santos de. A evolução da proteção do equilíbrio... Op. cit. 
316 Nesse sentido, LEMES, Selma Maria Ferreira. Arbitragem na concessão de serviços públicos. Op. cit.; WALD, 

Arnoldo. A arbitragem e a Administração Pública. Op. cit. 
317 MATTOS, Mauro Roberto Gomes. Contrato administrativo e a lei de arbitragem. Revista de Direito 

Administrativo. Rio de Janeiro, n. 223, p. 115-131, jan./mar. 2001, p. 129-131. 
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que “cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão 

ser alteradas sem prévia concordância do contratado”. A mesma carga disponível estaria 

presente no caso de alteração do contrato por acordo das partes, tratada no art. 65, II, da LGL. 

Agrega que as matérias de caráter privado e os contratos de direito privado da 

Administração (art. 62, § 3º, da mesma lei) também poderiam ser avaliados por árbitros, já que 

não ofendem a indisponibilidade do interesse público.318 Em sua literal lição, assim sustenta: 

 

[…] todas as cláusulas que impliquem em remissão, transação ou renúncia de 

direitos de conteúdo público, como as relativas ao exercício do poder de 

polícia, do poder impositivo, das bases das tarifas, da disposição do domínio 

público, de controlar a prestação dos serviços concedidos não são admitidos 

no Juízo Arbitral, por serem enquadrados como direitos indisponíveis e como 

tal insuscetíveis de solução extrajudicial. 

Podem submeter-se às decisões arbitrais as matérias de índole privada, ou 

aquelas narradas nos exemplos anteriores, onde a interpretação de 

determinadas cláusulas não ofendem a indisponibilidade do interesse 

público.319 

 

Em análise categórica, Edison Eduardo Borgo Reinert explica que as cláusulas 

regulamentares ligadas diretamente à persecução do interesse público, tais como aquelas que 

estabelecem as condições de segurança a serem garantidas pelas concessionárias de serviço 

público aos usuários, não podem submeter-se à arbitragem, ao passo que as cláusulas 

regulamentares de natureza técnica (como no caso em que o contrato prevê determinado ângulo 

para o lançamento de concreto) podem ser submetidas ao procedimento arbitral, desde que não 

versem sobre a consecução do bem comum.320 

Sobre as cláusulas econômicas, o autor grafa que, por versarem sobre questões 

contratuais monetárias, a arbitragem sobre elas é factível. Entende, nesse azo, pela possibilidade 

de arbitragem relativamente a questões do equilíbrio econômico-financeiro: “face a imposição 

constitucional de manutenção da equação econômico-financeira do contrato nada obsta que 

eventual conflito entre Administração e particular que tenha por objeto apenas questões 

financeiras seja levado a jurisdição arbitral”.321 

                                                 
318 Ibidem, p. 129-131. 
319 Ibidem, p. 131. 
320 REINERT, Edison Eduardo Borgo. Contratos administrativos e a aplicabilidade de Lei de Arbitragem. Revista 

Eletrônica de Direito Administrativo Econômico – REDAE. Salvador: Instituto Brasileiro de Direito Público, 

n. 23, ago./set./out. 2010. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-23-AGOSTO-2010-

EDISON-EDUARDO-BORGO.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2017. 
321 Ibidem. 
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Pela possibilidade de arbitragem em questões de equilíbrio econômico-financeiro, 

Selma Maria Ferreira Lemes entende que as consequências patrimoniais advindas das cláusulas 

exorbitantes, especialmente as relacionadas ao dever de indenizar e recompor o equilíbrio 

econômico-financeiro, podem ser apreciadas por árbitros, visto que refletem consequências 

patrimoniais que não se relacionam diretamente com o interesse público.322 323 

Entre nós, as matérias contratuais que tem aptidão de atrair a arbitragem são aquelas 

que admitem uma maior flexibilidade e a negociação (seção 3.2.4). Correta, pois, é a lição de 

que “a Lei de Arbitragem afastou de seu âmbito de aplicação apenas os temas que não 

admitissem contratação pelas partes. Numa palavra, a lei limitou a aplicação do procedimento 

arbitral às questões referentes a direito (ou interesse) passível de contratação.”324 Eros Grau 

também conclui: “sempre que puder contratar, o que importa disponibilidade de direitos 

patrimoniais, poderá a Administração, sem que isso importe disposição do interesse público, 

convencionar cláusula de arbitragem”.325  

Diferentemente, não são suscetíveis de acordo os termos das cláusulas unilaterais 

necessárias dos contratos administrativos, tampouco o uso dos poderes administrativos. São 

                                                 
322 Cf. LEMES, Selma Maria Ferreira. Arbitragem na Administração Pública. Op. cit., p. 144. 
323 Como já mencionado, o STJ entende: “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.” 

(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 904.813/PR (2006/0038111-2). Op. cit.).  

No âmbito do TCU, já houve o posicionamento que entendeu pela inviabilidade da arbitragem quanto ao equilíbrio 

econômico-financeiro: “Permitir que divergências quanto às questões econômico-financeiras sejam tratadas pela 

Comissão Técnica prevista no item 39.1 da Minuta do Contrato (fl. 127 do Anexo 23) e por meio de Arbitragem, 

como permite o item 39.2 da Minuta do Contrato (fl. 128 do Anexo 23), pode resultar em modificação dos 

parâmetros estabelecidos na proposta vencedora, que vinculam o resultado do certame, ou seja, pode macular o 

processo licitatório.” (BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão de Relação n. 1.796/2011. Op. cit.). 

Contudo, o que conforma a concepção do equilíbrio econômico-financeiro nada tem a ver com revisão dos 

parâmetros para a elaboração da proposta. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro tem a ver com a 

preservação da relação ônus-bônus, reputada na proposta. Ora bem, o inciso XXI do art. 37 da CR determina a 

obrigação de, durante a execução contratual, garantir “as condições efetivas da proposta”. É nessa previsão 

constitucional que se assenta o conceito de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos. Nessa 

linha, o equilíbrio econômico-financeiro nas concessões de serviço público visa assegurar ao particular que aquilo 

que ele “aceitou contratar com a Administração não será modificado sem a garantia da sua justa remuneração; e 

atuam no decorrer da vigência contratual, pois viabilizam os recursos necessários para a correta execução do seu 

objeto.” (MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; LOUREIRO, Caio de Souza. Op. cit.). Com efeito, as 

discussões sobre o equilíbrio econômico-financeiro da avença envolvem tão só a proteção do núcleo econômico 

do contrato, isto é, a proteção dos parâmetros estabelecidos na proposta vencedora. Nada mais que isso. Acertada 

foi, portanto, a reversão deste entendimento. 
324 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. O cabimento da arbitragem... Op. cit. Destaque-se que 

no âmbito do STJ já se reconhecia que os direitos públicos de natureza contratual ou privados podem ser 

sindicáveis na via arbitral (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Mandado de Segurança n. 11.308/DF 

(2005/0212763-0). Op. cit.). 
325 GRAU, Eros Roberto. Op. cit., p. 20. 
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questões heterônomas, porquanto dispensam o consentimento do particular para serem 

impostas, sendo, pois, “incontratualizáveis (justamente por serem heterônomos)”.326 

A partir dessas duas ideias, é possível separar, nos campos legais ora examinados, as 

questões arbitráveis das não-arbitráveis.  

Primeiramente, cumpre averbar que os conflitos acerca do uso de poderes 

administrativos ou atribuições unilaterais são inarbitráveis. São competências conferidas 

legalmente à Administração, compondo o quadro das atividades caracterizadas como 

irrenunciáveis, inderrogáveis, improrrogáveis e imprescritíveis. 

Assim, tal como o Judiciário, a arbitragem não pode imiscuir-se em assuntos próprios 

da Administração, como no exercício de seus poderes, donde a intangibilidade da capacidade 

sancionatória do Estado, a não substituibilidade do juízo de conveniência e oportunidade, dentre 

outros. 

Nessa trilha, não é arbitrável o exercício do poder de fixar e disciplinar o modo e a forma 

da prestação do serviço, pois se trata de competências legais inderrogáveis pela Administração. 

O exercício desta competência concretiza-se pela elaboração de cláusulas necessárias do 

contrato (art. 55 da LGL) e de cláusulas essenciais contratuais (art. 23 da Lei das Concessões 

Comuns). Incluem-se também neste gênero as atividades pelas quais a Administração define, 

dentre outros, as características do serviço, como o nível e cobertura do serviço que melhor 

atenda ao interesse público,327 as regras sobre relacionamento entre concessionário e usuário, o 

valor tarifário, a área de abrangência do serviço, os poderes administrativos unilaterais, a forma 

pela qual as prestações dos contratos serão cumpridas, a organização dos serviços sob 

responsabilidade do contratado, o exercício do poder de polícia, da atividade regulatória e 

questões do domínio fiscal. 

Vista a inarbitrabilidade sobre os poderes administrativos ou atribuições unilaterais, 

cumpre versar, sob a perspectiva legal, sobre a esfera arbitrável dos contratos. 

Nessa seara, mencione-se que a consignação e declaração das características do serviço 

no contrato, por meio do uso das atribuições legais unilaterais, faz exaurir a sua competência 

unilateral. Assim, é de se admitir a arbitragem relativamente aos termos regulamentares já 

impressos no contrato, justamente porque o exercício de competência administrativa 

inderrogável esgotou-se.  

                                                 
326 ARAGÃO, Alexandre Santos de. A arbitragem no direito administrativo. Op. cit., p. 48. 
327 Nesse sentido, RIBEIRO, Maurício Portugal, Arbitragem, TCU e risco regulatório: se o TCU quiser 

contribuir para reduzir risco regulatório precisa rever sua posição sobre arbitragem em contratos administrativos. 

Disponível em: <http://pt.slideshare.net/portugalribeiro/tcu-e-arbitragem-verso-preliminar-em-16122014>. 

Acesso em: 18 dez. 2018. 
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Chegando à mesma conclusão, mas por outros argumentos, Alexandre Santos de Aragão 

anota que a origem estritamente legal de determinadas cláusulas, tal como a das cláusulas 

regulamentares, não altera a sua natureza jurídica contratual, tampouco elimina a sua 

arbitrabilidade, porque a fonte da obrigação é contratual, independentemente da verificação da 

efetiva negociação.328 

Cogite-se, nessa linha, a possibilidade de interpretação arbitral acerca de cláusulas 

necessárias ou essenciais do contrato, como a de cláusulas que fixam os critérios de reajuste ou 

as obrigações e as responsabilidades das partes e, nessa cadência, a interpretação do que 

constitui o inadimplemento contratual, como o atraso justificado ou não para o início da 

execução contratual, cumprimento ou não da obrigação contratual, dentre outros. 

Nesse domínio, podem haver interpretações também sobre conflitos acerca de questões 

técnicas, os quais podem ser resolvidas pelos árbitros. Para a solução desses conflitos, o 

julgador serve-se de recursos fornecidos pelas ciências, de sorte que ele não decide por critérios 

de oportunidade e conveniência nem emite juízos sobre a política a ser tomada conforme a 

avaliação do interesse público, isto é, não há invasão à esfera de direitos e prerrogativas 

indissociáveis à Administração. 

Note-se que isso não implica a possibilidade de arbitragem em relação ao uso de 

competências administrativas exorbitantes durante a execução contratual, como o exercício da 

competência de instabilização do vínculo, de aplicação de sanção ou de fiscalização. O que se 

admite é a arbitragem sobre os conflitos relativos à interpretação de cláusulas regulamentares 

durante a execução contratual. Não se pode, todavia, alterar as cláusulas contratuais, mas tão 

só interpretar, a fim de compreendê-las. 

Indo avante, as matérias abordadas pelas cláusulas econômico-financeiras e monetárias 

são, igualmente, passíveis de arbitragem. Ora, essas cláusulas não advêm de competências 

públicas unilaterais e inderrogáveis da Administração, mas versam sobre o interesse econômico 

do particular, o qual pode acordar, transigir e, inclusive, renunciar sobre este interesse. Em 

síntese: essas cláusulas versam sobre assuntos suscetíveis de contratação, razão pela qual são 

arbitráveis. 

A propósito, o § 1º do art. 58 da LGL preceitua que as cláusulas econômico-financeiras 

e monetárias “não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado”. Calha trazer 

à colação a lição de Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Marcos Juruena Villela Souto: 

 

                                                 
328 ARAGÃO, Alexandre Santos de. A arbitragem no direito administrativo. Op. cit., p. 36. 
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[…] quando se trata tão-somente de cláusulas pelas quais a Administração está 

submetida a uma contraprestação financeira, não faz sentido ampliar o 

conceito de indisponibilidade à obrigação de pagar vinculada à obra ou serviço 

executado ou ao benefício auferido pela Administração em virtude da 

prestação regular do outro contratante.329 

 

Pelas mesmas razões, quando houver geração de gravames econômicos ao particular, 

em face dos quais lhe seja assegurado o direito de compensação econômica ou de neutralização 

do gravame por outras medidas,330 é viável que os conflitos relativos a este direito sejam 

solucionados pela arbitragem.  

Isso porque o direito perseguido para fins de reequilíbrio econômico-financeiro é 

suscetível de acordo, podendo o particular buscá-lo ou não, renunciá-lo ou não,331 e tem 

natureza econômica.332 Ainda, o exercício deste direito não influencia nem se configura em 

competências administrativas unilaterais.  

Sobremais e nessa linha, admite-se a arbitragem sobre as controvérsias relativas aos 

direitos advindos dos efeitos patrimoniais decorrentes do uso das prerrogativas ditadas em 

cláusulas exorbitantes.333 Acolher tal possibilidade não implica afronte aos poderes unilaterais, 

mas implica permitir que questões econômicas do contrato sejam suscetíveis de arbitragem. 

                                                 
329 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo; VILLELA SOUTO, Marcos Juruena. Arbitragem em contratos 

firmados por empresas estatais. Revista de Direito Administrativo – RDA. Rio de Janeiro, n. 236, p. 215-261, 

abr./jun. 2004, p. 217. 
330 Dentre a possibilidade de neutralização por outras medidas, incluem-se a minoração ou majoração dos 

investimentos, a reversibilidade ou não reversibilidade de parte dos bens, o aumento ou diminuição do prazo da 

concessão etc. 
331 O art. 65, II, “d” da LGL é expresso nesse sentido. 
332 Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara entendem ser passíveis de negociação e de arbitragem os direitos 

oriundos da exploração do serviço público, tais como preços, condições de pagamento, cronograma de 

investimento, financiamentos, “enfim, tudo o que estiver relacionado à exploração econômica do serviço”. In 

verbis: “As condições de exploração são objeto de negociação desde um primeiro momento, quando o Poder 

Concedente delega o serviço do qual é titular para ser explorado por terceiros. As condições econômicas de 

prestação do serviço são determinadas contratualmente entre o Poder Concedente e as empresas. Depois, no 

relacionamento de tais empresas com outros agentes do mercado, mais uma vez, o que se tem é a livre disposição 

sobre as condições econômicas. Nesses casos, não há qualquer tratativa sobre questões de império, ou seja, sobre 

temas insuscetíveis de negociação. As partes envolvidas definem, fazendo uso de seu respectivo poder de 

autotutela, quais as condições econômicas do relacionamento. A duração do contrato, a remuneração do contratado 

e as condições de pagamento, multas pecuniárias e, se assim dispuserem, a sujeição do contrato à arbitragem são 

exemplos de temas que, embora digam respeito à prestação de um serviço público, podem ser perfeitamente objeto 

de negociação entre as partes envolvidas. Trata-se do que, na terminologia empregada na Lei de Arbitragem, é 

denominado de direito disponível, isto é, direito negociável, passível de estipulação em contrato e, 

consequentemente, de ser objeto de procedimento arbitral.” (SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho 

Arruda. O cabimento da arbitragem... Op. cit.). 
333 É o que também defende Maria Sylvia Zanella Di Pietro: “[...] pode [um tribunal de arbitragem] decidir sobre 

os efeitos patrimoniais decorrentes do uso de prerrogativas próprias do poder público, como as de alterar e rescindir 

unilateralmente os contratos, que podem provocar o desequilíbrio econômico-financeiro. São aspectos que se 

incluem no conceito de direitos patrimoniais disponíveis, não porque a administração pública possa abrir mão de 

seus direitos, mas porque se trata de direitos passíveis de valoração econômica.”. (DI PIETRO, Maria Sylvia 

Zanella. As possibilidades de arbitragem... Op. cit.). 
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Frise-se que a arbitragem relativamente às consequências patrimoniais decorrentes do 

uso das prerrogativas não versaria sobre os fundamentos do uso de tais prerrogativa pública, 

como as bases para a aplicação de uma sanção administrativa, mas tão só sobre as matérias 

respeitantes às repercussões econômicas da medida aplicada, como a apuração do montante de 

prejuízos. 

Em resumo, o campo das matérias arbitráveis é o da interpretação sobre: (i) os termos 

sacramentados no contrato administrativo, pelas cláusulas regulamentares; (ii) as cláusulas 

econômico-financeiras e monetárias; (iii) as hipóteses em que se assegura a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro e (iv) as consequências patrimoniais advindas do uso das 

prerrogativas administrativas determinadas em cláusulas exorbitantes que afetem direitos do 

particular. É esta a intelecção que deve ser feita pelo administrador ao redigir a cláusula arbitral. 

Agregue-se a este panorama geral algumas considerações sobre a Lei n. 13.448/2017, 

que considera, para os seus fins, direitos patrimoniais disponíveis: a) as questões relacionadas 

à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos; b) o cálculo de indenizações 

decorrentes de extinção ou de transferência do contrato de concessão; e c) o inadimplemento 

de obrigações contratuais por qualquer das partes (art. 31, § 4º). 

Nota-se que esta lei revela que os direitos patrimoniais disponíveis seriam aqueles 

procedentes e relacionados a vínculos contratuais. Diferentemente da lei geral (a LA), expressa 

e densifica um rol de matérias que constitui a arbitrabilidade objetiva no próprio plano legal.  

Acerca desse cenário legislativo, embora perfunctoriamente, cabe anotar que a análise 

sobre o reequilíbrio econômico-financeiro exige do árbitro a averiguação do fato exógeno que 

gerou o desbalancemaneto, bem como a avaliação da matriz de risco contratual, a fim de 

verificar qual das partes assume os dispêndios envolvidos. Não se exclui aqui a possibilidade 

de arbitragem sobre questões relativas ao reajuste, pois este envolve a atualização sobre fatores 

econômicos do contrato. 

Quanto ao cálculo de indenizações, uma possível função do árbitro será identificar quais 

são os bens reversíveis, pois em um contrato de longa duração é difícil saber o que será revertido 

e o que não o será. Parece que o papel do árbitro é detectar os valores econômicos atrelados ao 

bem e apreciar o regime contratual quanto à essencialidade do bem à continuidade do serviço 

público. Ademais, aferir o montante a ser devido ao concessionário em caso de extinção 

anômala do contrato de concessão também é uma atividade que pode recair ao árbitro. 

Interessante, para esta discussão, é o caso da rescisão, tratada pelo art. 39 da Lei das 

Concessões Comuns. Este artigo autoriza a concessionária a rescindir o contrato no caso de 

descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mas determina que esta 
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extinção se faz mediante ação judicial. É o que determina o caput do referido artigo. Já o seu 

parágrafo único estatui que os serviços não podem ser interrompidos até o trânsito em julgado 

da ação. 

Com base neste dispositivo, parece viável que as condições da prestação do serviço até 

o trânsito em julgado possam ser decididas pela arbitragem, já que o dispositivo reserva ao 

Judiciário a constituição da rescisão e não a determinação sobre as condições da prestação 

durante o trâmite do processo judicial.334 

Por fim, constatações sobre o inadimplemento de obrigações contratuais são, conforme 

a lei em exame, também arbitráveis, autorizando os árbitros a averiguar eventuais valores 

devidos pela parte infratora. Em tal análise, o árbitro aprecia os investimentos feitos para a 

estruturação de uma modelagem proposta, os custos incorridos, o custo de oportunidade e 

outros. 

 

3.3.4 O que pode ser analisado pela arbitragem 

 

O árbitro, na qualidade de juiz de fato e de direito, exerce a função jurisdicional, por via 

do que a sua atividade se destina:  

 

à solução imperativa, substitutiva e com ânimo de definitividade de conflitos 

intersubjetivos e exercida mediante a atuação do direito em casos concretos. 

Tal exercício […] não se limita à declaração de direitos, mas também à sua 

realização concreta, prática, com vistas à pacificação social.335 

 

Cabe, assim, ao árbitro, quando e se provocado, realizar interpretações do contrato, e 

examinar o sentido e o alcance de expressões normativas incidentes no caso concreto. 

Preconiza-se que ele capte das leis e da Constituição o seu sentido preciso. Igualmente, para 

resolver o caso, deve extrair o sentido preciso advindo dos demais atos administrativos 

aplicáveis. 

Significa isto que o árbitro adquire a competência para examinar os termos assentados 

no contrato. Poderá determinar o teor e a extensão de expressões e obrigações, bem como 

                                                 
334 Tramita perante a 16ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo o processo n. 1002909-

09.2018.8.26.0053, no qual se discute a rescisão do contrato da Linha 6 do metrô. Tal processo aborda interessantes 

questões acerca dos limites entre a competência arbitral e a competência judicial, em face do art. 39 da Lei das 

Concessões Comuns. Entre nós, em face do referido artigo, cabe ao Judiciário constituir a rescisão, mas questões 

prévias a tal constituição podem ser discutidas e decididas na arena arbitral. 
335 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. 2. ed., São Paulo: Saraiva, 

2012, v. 1, p. 244. 
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poderá realizar a tarefa de integração do direito, suplementando os vazios regulatórios do 

ordenamento. Esta última função, no direito brasileiro, encontra-se prevista no art. 4º da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 

Sem embargo disso tudo, há ainda controvérsias sobre a extensão da interpretação a ser 

exercida pelo árbitro. A esse propósito, vale consignar o caso do conflito de competência n. 

139.519,336 que tramitava perante o STJ desde 2014, pelo qual a Petrobras levou ao Judiciário 

a discussão acerca do alcance da validade de cláusula arbitral de contrato de concessão de 

petróleo. 

A respeito desse caso, impende destacar que a Petrobras celebrou contrato de concessão 

para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, no Parque das Baleias, 

com a ANP. Em 2014, com o advento da Resolução RD n. 69/2014 da ANP, os campos de 

petróleo anteriormente arrematados foram unificados, criando o Campo de Jubarte. 

Com isso, cláusulas econômicas contratuais foram afetadas, razão pela qual a Petrobras 

instaurou procedimento arbitral, com base na cláusula arbitral, e, em paralelo, requereu, 

judicialmente, a suspensão da Resolução RD n. 69/2014 até ulterior deliberação dos árbitros.  

Na arena judicial, a liminar foi concedida em primeira instância e cassada pelo TRF da 

2ª Região. Para o TRF, cabe ao Judiciário manifestar-se quanto à competência e ao mérito, 

instaurando o conflito entre a jurisdição estatal e a arbitral junto ao STJ. Conforme o TRF, no 

mesmo passo da AGU,337 a delimitação de campo de petróleo é matéria concernente à atividade 

fiscalizadora e, portanto, “decorrente de poder de polícia da agência reguladora, logo um direito 

indisponível”. 338 

                                                 
336 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Conflito de Competência n. 139.519/RJ (2015/0076635-2). Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, pauta 13 set. 2017, j. 11 out. 2017, DJe 10 nov. 2017. 
337 Na esfera da AGU, não se admitiu a arbitragem, pois a controvérsia decorre da interpretação de conceitos ou 

obrigações, isto é, sobre o termo “campo de petróleo” e suas repercussões em pagamentos devidos. O problema 

identificado foi o de que a delimitação de campo de petróleo é matéria concernente à atividade fiscalizadora, 

decorrente de poder de polícia, razão pela qual não pode ser decidido pela arbitragem. 
338 A ementa do julgamento ficou assim: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

CAUTELAR INOMINADA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA N. 69/2014 DA 

ANP. DELIMITAÇÃO DE CAMPO DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. ATIVIDADE FISCALIZADORA 

DA AGÊNCIA REGULADORA. DIREITO INDISPONÍVEL NÃO PASSÍVEL DE SUBMISSÃO AO JUÍZO 

ARBITRAL. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. 

1. A maioria dos membros desta E. Turma Especializada, no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 

010117639.2014.4.02.0000, de relatoria do Desembargador Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, julgado 

na sessão de 12.11.2014 (E-DJF2R 18.12.2014), confirmou a decisão proferida pelo Juiz Federal Raffaele Felice 

Pirro, nos autos do processo n.º 0005966-81.2014.4.02.5101, que, por considerar que a delimitação do conceito 

legal de campo de petróleo, contido no art. 6º, XIV, da Lei 9.478/97, “é, nitidamente, exercício da função 

regulatória executiva, através da interpretação técnica inserida na competência administrativa constitucional e 

legalmente atribuída à agência reguladora” e “sendo a arbitragem restrita a questões decorrentes da execução do 

contrato, o inconformismo com a recusa da ANP em permitir a divisão do bloco licitado tendo por base a 

interpretação do conceito legal de campo de petróleo e no exercício de atribuição legalmente prevista (art. 26 da 

Lei do Petróleo) revela-se, no meu entender, uma tentativa de discutir a imperatividade dos atos administrativos 
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O ministro relator, Napoleão Nunes Maia Filho, do STJ, concedeu a liminar e 

reconheceu, em sua primeira manifestação, a competência provisória da câmara arbitral. No 

julgamento da demanda, o relator e o ministro Benedito Gonçalves votaram pela competência 

da Justiça Federal, mas seus votos foram vencidos pelos dos ministros Mauro Campbell, 

Assusete Magalhães, Sérgio Kukina e Gurgel de Faria, que votaram com a Ministra Regina 

Helena Costa, pela competência do Tribunal Arbitral.339 

O STJ, pois, reconheceu a arbitrabilidade da questão sobre a delimitação dos Campos 

de Petróleo, revertendo o posicionamento adotado nas instâncias inferiores. De fato, esta 

decisão reflete uma importante evolução do Judiciário, a qual encampa a tese de que os árbitros 

podem decidir sobre as consequências patrimoniais decorrentes de uso de prerrogativas próprias 

da Administração, a dizer, sobre os efeitos da Resolução RD n. 69/2014 nas cláusulas 

econômicas. 

Nessa trilha, calha ver que, embora a determinação dos campos de petróleo seja de 

competência de titularidade administrativa, não é de se impedir a arbitragem sobre a 

interpretação do arcabouço normativo que regula um contrato administrativo, inclusive sobre 

as resoluções editadas no exercício desta competência. 

Quer-se afirmar que a mensagem codificada pela função regulatória e seus efeitos 

contratuais podem ser interpretados e decodificados pelos árbitros, para ser compreendidos no 

caso concreto. A interpretação arbitral não afronta o exercício da função estatal regulatória no 

caso em tela, pois não inviabiliza ou afronta o uso de tal função. 

Em que pese ser acertada a tese abraçada pelo STJ, de se verificar que todo o trâmite 

processual que discutiu a arbitrabilidade retirou a celeridade e eficiência que se espera da 

arbitragem. Isto provavelmente não teria acontecido caso a cláusula já previsse as hipóteses 

determinadas em que a arbitragem podia ser utilizada. Quiçá por isso que a ANP preferiu 

densificar as hipóteses de cabimento da arbitragem nas cláusulas arbitrais do contrato de 

partilha de produção com a participação da Petrobras (2ª e 3ª Rodada de Licitações de Partilha 

de Produção). 

                                                 
no juízo arbitral”, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão do procedimento arbitral 

instaurado pelas Rés PETROBRÁS, BG E&P Brasil ltda e Petrogal Brasil S/A. 

2. Na presente hipótese, por envolver a decisão ora questionada (RD n.º 69/2014, da ANP) a delimitação de campo 

de petróleo, matéria concernente à atividade fiscalizadora, decorrente de poder de polícia da agência reguladora, 

logo um direito indisponível que refoge aos limites da cláusula de compromisso arbitral, revela-se descabida, 

portanto, a manutenção da tutela cautelar deferida para fins de resguardar justamente o exercício do Juízo Arbitral. 

3. Agravo de instrumento provido. Liminar revogada. (BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Agravo 

de Instrumento n. 0101145-19.2014.4.02.20000. Rel. Des. Fed. Marcelo Pereira da Silva, 8ª T. Especial, DJE-2ª 

Região 30 jan. 2015). 
339 Note-se, o Ministério Público Federal opinou pela declaração da competência do Tribunal Arbitral. 
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3.4 O conteúdo da cláusula arbitral e a arbitrabilidade 

 

Vistos os contornos da arbitrabilidade no contexto dos contratos administrativos, urge 

verificar se e em qual medida a arbitrabilidade deve ser ditada em uma cláusula arbitral. Nesse 

ensejo, a presente seção destina-se a avaliar qual o conteúdo necessário das cláusulas arbitrais 

ao nível da elucidação da arbitrabilidade objetiva do contrato. 

 

3.4.1 As teorias sobre a concreção da arbitrabilidade pela cláusula arbitral 

 

É verdade que as discussões sobre o grau de definição da arbitrabilidade pela cláusula 

arbitral são recentes, mas já é possível identificar três correntes divergentes a esse respeito: (i) 

a que defende o não cabimento do detalhamento quanto ao que sejam os direitos patrimoniais 

disponíveis do contrato administrativo; (ii) a que propugna a necessidade de definição dos 

direitos patrimoniais disponíveis do contrato administrativo, por meio de um rol 

exemplificativo; (iii) a que sustenta a conveniência e a possibilidade da densificação dos 

direitos patrimoniais disponíveis do ajuste administrativo. 

Para a primeira corrente, é possível extrair da doutrina e da jurisprudência o que sejam 

os direitos patrimoniais disponíveis, de modo que é desnecessário que a cláusula arbitral indique 

a definição da arbitrabilidade objetiva. Seria, portanto, prejudicial trazer a densificação dos 

direitos disponíveis, haja vista que “A tentativa de definir um conceito jurídico indeterminado 

numa cláusula arbitral pode suscitar mais questões a respeito da arbitrabilidade do litígio, 

colocando em risco a validade da arbitragem”.340 

A segunda corrente assevera que a cláusula arbitral deve densificar os direitos 

patrimoniais disponíveis da arbitragem, mas há de ter uma finalidade exemplificativa e 

ilustrativa, não sendo preconizado estabelecer uma relação fechada, uma vez que as hipóteses 

de litígios acabam sendo inúmeras, e desde que outros ocorram e sejam relacionados com 

direitos patrimoniais disponíveis, a arbitragem deverá ser o modo de solução da controvérsia.341 

                                                 
340 MUNIZ, Joaquim Tavares de Paiva; HENRICI, Ricardo Loretti. Posicionamento da Comissão de Arbitragem 

da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 8 nov. 2017. 
341 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Sugestões para a redação de cláusulas arbitrais: Audiência 

Pública n. 24/2017, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP). 08 de novembro de 

2017. 
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A terceira corrente, por fim, sustenta a possibilidade e conveniência de densificação dos 

“direitos patrimoniais disponíveis” para a finalidade de fixação das matérias que podem ser 

apreciadas pela arbitragem.342 

Tendo em vista estas teorias, é de se investigar a suficiência delas. 

 

3.4.2 Requisitos da cláusula arbitral  

 

A Administração adota atos e providências preparatórias ao lançamento do edital de 

licitação, impulsionando e provendo as medidas que asseguram a observância da legalidade, da 

eficiência, da moralidade e todas as demais diretrizes a que está jungida. Ao longo do processo 

interno, a Administração realiza os estudos destinados a demonstrar a viabilidade econômica, 

técnica e jurídica da contratação pretendida, inclusive quanto ao emprego da arbitragem, bem 

como reúne toda a documentação necessária ao desencadeamento da etapa externa. 

Neste momento, a Administração também entretém um relacionamento com os mais 

variados setores da sociedala de, a fim de adquirir as contribuições e subsídios que lhe podem 

auxiliar, quer mediante a consulta pública, quer por meio de procedimentos de manifestação de 

interesse (PMI) etc. 

Quanto à arbitragem, a Administração Pública promove as pertinentes análises a 

diagnosticar seu interesse em estimular ou não a arbitragem, valendo-se de exames advindos 

dos mais variados setores técnicos.343 Optando pela arbitragem, é preciso que tome as devidas 

cautelas, a fim de assegurar a sua legitimidade. 

Há de se reconhecer limites às controvérsias que podem ser destinadas à via arbitral, 

pois não são todos os litígios que podem ser objeto de arbitragem. Daí a necessidade de que a 

                                                 
342 É o posicionamento de Alexandre Santos Aragão publicado em recente artigo. Sobre a “função densinficadora 

dos contratos na definição da arbitrabilidade de lides envolvendo a Administração Pública”, afirmou o autor: “[...] 

destacamos a possibilidade — e a conveniência, já que esta solução promove a segurança das relações jurídicas 

— de se densificar, por meio de atos normativos regulamentares ou dos próprios contratos, o que se deve entender 

por “direitos patrimoniais disponíveis” para fins de fixação das matérias que podem ou não ser apreciadas em 

arbitragens envolvendo o Estado.” (ARAGÃO, Alexandre Santos de. A arbitragem no direito administrativo. Op. 

cit.). 
343 André Rodrigues Junqueira conclui: “Após a pesquisa realizada, pode-se afirmar que a presença da cláusula 

compromissória é elemento necessário para contratos celebrados pela Administração Pública, nas modalidades de 

concessão e PPP, bem como para empreendimentos na área de infraestruturas públicas em geral e para contratos 

de alta complexidade técnica, cujos conflitos não possam ser solucionados pela mera aplicação de regras jurídicas 

gerais ou critérios tradicionais de hermenêutica, mas demandem intensa dilação probatória e sofisticação na 

argumentação jurídica, para verificar qual parte possui ‘o melhor Direito’.” Para o autor, justifica-se a cláusula 

arbitral em contratos de i) Desestatizações (em especial, concessões comuns e PPP, ii) empreendimentos públicos 

financiados via Project Finance; iii) desenvolvimento de novas tecnologias ou customização de produtos e 

serviços; iv) contratos celebrados por valor acima de R$ 20 milhões. (JUNQUEIRA, André Rodrigues. 

Arbitragem na Administração Pública. Op. cit., p. 232; p. 237). 
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Administração adote medidas necessárias ao atendimento aos requisitos básicos da existência, 

validade e eficácia da cláusula arbitral, pois só os atos jurídicos que passam pelos planos da 

existência, validade e eficácia atingem a sua plena concretização.344  

Assim, para a finalidade de examinar a cláusula arbitral em consideração da 

arbitrabilidade, cumpre examinar o conteúdo clausular, com o propósito de investigar a 

conformidade, validade e proporção da medida que deve ser ditada pela Administração em 

relação àquela fixada na regra legal abstrata que constitui a arbitrabilidade objetiva.345 346 

Esclarece-se, antes de tudo, que “conteúdo” é aquilo que algo dispõe. É o que o ato 

jurídico determina, enuncia, certifica, altera no ordenamento jurídico. Sublinha Weida 

Zancaner: “O conteúdo é aquilo que o ato dispõe, isto é, a enunciação da modificação 

pretendida pelo ato na ordem jurídica, e nele encontra-se implícito o objeto do ato, pois quem 

dispõe tem que dispor de alguma coisa”.347 

Bem se percebe que o conteúdo é o que boa parte da doutrina denomina de “objeto”. 

Mas, para esta análise, o conteúdo da cláusula arbitral são as prescrições que dita. São os termos 

da própria arbitragem. Para ter aptidão jurídica, o conteúdo da cláusula deve ser lícito, possível 

e determinado ou determinável, e a sua forma deve ser regular.348 

                                                 
344 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. São Paulo: Saraiva, 1986, 

p. 67 et seq. Malgrado estes requisitos sejam exigidos para qualquer ato jurídico, rememore-se que as cláusulas 

arbitrais são contratos privados da Administração, de sorte que o estudo de sua anatomia também deve se coadunar 

ao regime jurídico-administrativo (Seção 2.1). Estes contratos descansam sob o rótulo “ato administrativo em 

sentido amplo”, conforme Celso Antônio Bandeira de Mello. Para o autor, o “ato administrativo em sentido amplo” 

abarca, dentre outros atos, os atos convencionais, como os contratos administrativos (BANDEIRA DE MELLO, 

Celso Antônio. Curso... Op. cit., p. 398). 
345 Para Ricardo Marcondes Martins (MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos... Op. cit., p. 206 et seq.), a 

“desconformidade da medida aplicada [pela Administração] com a medida fixada na regra abstrata” ou a 

“desproporção da medida [aplicada pela Administração]” constituem vício no conteúdo da conduta administrativa 

(vício de contentorização). 
346 Embora o propósito aqui seja a análise do contéudo da cláusula, cumpre assinalar que a sua validade depende 

de uma série de outros fatores. Assim, não podem escapar à análise e asseguramento pela Administração da 

legitimidade da causa, dos motivos e finalidades do ato, tampouco o cumprimento dos requisitos procedimentais 

e formalísticos. Sobre estes fatores, ver BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso... Op. cit., p. 408-422. 
347 ZANCANER, Weida. Da convalidação e da invalidação dos atos administrativos. 2. ed. São Paulo: 

Malheiros, 1993, p. 34. No mesmo passo, Regis Fernandes de Oliveira anota que “O conteúdo é o próprio ato é a 

prescrição dele”, e elucida que numa desapropriação de imóvel o conteúdo do ato é a própria desapropriação, 

enquanto que seu objeto é o imóvel apropriado. (OLIVEIRA. Regis Fernandes de. Ato administrativo. 2. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1980, p. 54). 
348 Maria Sylvia Zanella Di Pietro elucida que “o objeto deve ser lícito (conforme a lei), possível (realizável no 

mundo real e juridicamente), certo (definidos quanto aos destinatários, efeitos, tempo e lugar), e moral (em 

consonância com os padrões de comportamento aceitos pela sociedade)” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 

Direito Administrativo. Op. cit., p. 204). Para Edmir Netto de Araújo, estas questões aparecem como requisitos 

de validade do ato, que são elementos exteriores a ele, indispensáveis à sua existência válida (ARAÚJO, Edmir 

Netto de. Atos administrativos... Op. cit.). No Código Civil, estes requisitos aparecem como requisitos de validade 

do objeto dos negócios jurídicos (art. 104, II). 
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Como a forma já foi analisado na seção 2.3, cabe investigar em que termos a 

Administração deve assegurar a licitude e seus consectários a possibilidade e a 

determinabilidade do conteúdo da cláusula arbitral, a fim de conferir-lhe validade. É este o tema 

das seções seguintes. 

 

3.4.2.1 A licitude do conteúdo 

 

O conteúdo é lícito se disposto nos limites e de acordo com as disposições do 

ordenamento jurídico, em toda sua gama. Para tanto, a cláusula arbitral deve atendimento às 

imposições gerais de direito e de direito público que lhe são feitas.349 

A licitude, pois, advém da observância do princípio da legalidade, o qual deve ser 

estudado sob as suas duas facetas: a formal e a material.  

Por sua faceta formal, este princípio vincula a Administração à observância da lei 

formal, por força do radicado dos art. 5º, II; art. 84, IV; art. 78, caput; art. 85, caput e inciso 

VII; e art. 37, caput, da CR.350 Por aí se vê que, por esta faceta, a Administração só pode fazer 

o que for permitido por lei, a qual pode determinar tanto os fins a serem alcançados e os meios 

para tanto, como apenas aqueles, deixando para a Administração a escolha dos meios.351 

Isso porque fica reservada ao corpo legislativo a expedição de normas constitutivas, 

modificativas ou extintivas de direitos e obrigações e, assim, os atos da Administração não 

                                                 
349 Carlos Alberto de Salles denomina de “possibilidade jurídica em sentido amplo” da arbitragem o atendimento 

dessas imposições. Para o autor, esses limites dizem respeito “ao mérito do ato administrativo, à vedação de 

utilização de juízo de equidade, à impossibilidade de escolha da lei aplicável e à intangibilidade da capacidade 

sancionatória do Estado.” (SALLES, Carlos Alberto de. Op. cit., p. 217-218). É preferível não se servir desse 

rótulo, uma vez que o conceito de possibilidade ou impossibilidade jurídica diz respeito ao objeto que pode ou não 

servir de sustentáculo para o conteúdo de uma declaração jurídica, como se verá.  
350 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 

em virtude de lei; [...].” “Art. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do 

Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, 

promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.” “Art. 84. 

Compete privativamente ao Presidente da República: [...] IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem 

como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução; [...].” “Art. 85. São crimes de responsabilidade os 

atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra: [...] VII - o 

cumprimento das leis e das decisões judiciais.” 
351 É clássica a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello no sentido de que a relação entre os particulares é 

governada pelo princípio da autonomia da vontade e, com efeito, as partes elegem as finalidades que desejam 

alcançar e servem-se dos meios que elejam a seu alvedrio, sem que tais finalidades ou meios não sejam proibidos 

pelo Direito. De revés, a Administração Pública, curando interesses da sociedade, cujo atendimento não é de seu 

interesse pessoal, mas um dever jurídico inescusável, “só pode ser exercida na conformidade da lei e [...], de 

conseguinte, a atividade administrativa é atividade sublegal, infralegal, consistente na expedição de comandos 

complementares à lei”. (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso... Op. cit., p. 27-28; p. 102-109).  
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podem criar direitos, obrigações, tampouco restringir a liberdade, a propriedade ou as atividades 

de terceiros.  

Aliás, a Constituição exige que a lei não se caracterize como fórmula oca, mas como 

fórmula que exatifique os pressupostos necessários para a prática do ato, justamente para que a 

conduta administrativa tenha parâmetros certos para as providências que criar. Sobre a diretiva 

normativa legal, José Roberto Pimenta Oliveira352 pontua: 

 

Há, pois, o dever legislativo de conformar, em termos substanciais suficientes, 

a atividade administrativa, por força do princípio da legalidade e da plena 

justicialidade da Administração, em suas dimensões material e formal. A 

legalidade, formalmente, significa sujeição da Administração a um quadro 

normativo prévio ao seu proceder; do ponto de vista material, significa 

exigência de que o conteúdo da disciplina da atividade normativa apresente 

determinada “densidade regulativa”. 

 

Esta faceta não desconsidera a observância dos demais atos dispostos pelo ordenamento 

jurídico. Malgrado a lei formal seja o instrumento mais frequente e excelente pelo qual o direito 

se positiva, o administrador público submete-se não só à lei formal, mas também a outros meios 

que instrumentalizam a realização da atividade administrativa.353  

Quer-se realçar a obrigatoriedade de observância do sistema vigente em determinado 

Estado, o que inclui todas as prescrições que conformam o ordenamento jurídico estatal,354 pois 

a Administração é posta em movimento e exercida nos limites das disposições do ordenamento 

jurídico em toda sua gama, partindo-se da Constituição até o mais singelo ato administrativo 

normativo.355 

Por sua faceta material, este princípio atrela a Administração à observância do direito, 

como um todo, no sentido de lhe exigir que apreenda a dimensão axiológica do retrato 

constitucional e a partir daí aplique as normas infraconstitucionais.356 Essa faceta decorre de 

                                                 
352 OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no direito 

administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 359. 
353 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais da Administração Pública. Belo Horizonte: Del 

Rey, 1994, p. 79 et seq. 
354 Ibidem, p. 80; p. 85. 
355 Adolfo Merkl, sob o designativo de “princípio da juridicidade”, pioneiramente, ensinou que toda ação 

administrativa concreta, se se quer ter a certeza de que realmente se trata de uma ação administrativa, deverá ser 

examinada sob o ponto de vista de sua relação com o ordenamento jurídico. (MERKL, Adolfo. Teoría general 

del derecho administrativo. Granada: Colmares, 2004, p. 206). No original: “Toda acción administrativa 

concreta, si quiere tenerse la certeza de que realmente se trata de una acción administrativa, deberá ser 

examinada desde el punto de vista de su relación con el orden jurídico.”  
356 Cumpre mencionar: “No preâmbulo da Constituição, os representantes do povo, reunidos em Assembleia 

Nacional Constituinte, manifestaram a intenção de instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, instituindo a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, 

a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada 
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diversos dispositivos constitucionais, dentre os quais insta realçar o art. 23, I, da CR, que 

outorga competência comum aos entes federados para zelar ativamente pela guarda da 

Constituição, das leis e das instituições democráticas, e para conservar o patrimônio público. 

Note-se que, pela faceta material, não é mais possível defender que a Administração 

exerce a mera execução do imperativo legal, porquanto “O princípio da legalidade só 

experimenta significado na interação com os demais princípios e direitos fundamentais”, não 

se tratando de “servidão ou vassalagem, mas acatamento pleno, livre e concomitante à lei e ao 

Direito”.357 Donde cabe à Administração o dever de resguardar a Constituição e os direitos nela 

plasmados, rendendo ensejo a um maior ativismo hermenêutico do administrador na 

interpretação e aplicação da legalidade formal.358 

Ante estas duas facetas, o princípio da legalidade confere à Administração competência 

para criar e constituir providências complementares à lei, na exata medida em que o 

ordenamento jurídico lhe permitiu (faceta formal), devendo afastar as medidas administrativas 

contrárias à Constituição, às leis e às instituições democráticas, pois lhe cabe evitar o ingresso 

de tais medidas no mundo jurídico (faceta material). 

De tal modo, a confecção da cláusula arbitral não pode extrapolar os limites legais 

permitidos e deve observar os condicionantes do ordenamento jurídico, sob pena de o seu 

conteúdo ser caracterizado como ilícito e, portanto, inválido.  

A configuração do conteúdo lícito da arbitrabilidade, isto é, a conformidade deste 

conteúdo com o princípio da legalidade depende da análise da possibilidade jurídica e da 

determinabilidade do conteúdo da cláusula. 

                                                 
na harmonia social e com ela comprometida. Além de no preâmbulo, em vários dispositivos se revela a 

preocupação com certos valores a serem observados no exercício das competências estatais, relacionados com a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. A ascendência axiológica da 

Constituição sobre todo o ordenamento jurídico traduz-se, assim, na eficácia informadora e conformadora dos 

princípios e valores constitucionais na interpretação e na aplicação do Direito infraconstitucional. A eficácia 

informadora dos princípios e valores constitucionais para o legislador e para o administrador conduz à 

interpretação conforme a Constituição. [...] As normas de Direito infraconstitucional, pois, ficam “impregnadas” 

pelo conteúdo material e axiológico dos valores, fins públicos e princípios constitucionais, rendendo ensejo ao 

condicionamento da validade e do sentido destas normas. Quer-se, logo, que o agente, antes de agir, apreenda o 

significado e a dimensão axiológicos do retrato constitucional e a partir daí aplique as normas 

infraconstitucionais.” (ESTEFAM, Felipe Faiwichow. A configuração e reconfiguração do princípio da 

legalidade. São Paulo: Lumen Juris, 2013, p. 84-85). 
357 FREITAS, Juarez. Op. cit., p. 70-82.  
358 Assiste razão, assim, a Raimundo Parente de Albuquerque Júnior ao enunciar: “A principialização e a 

constitucionalização do Estatuto Básico da Administração Pública [...] permitiram um maior ativismo 

hermenêutico do administrador na interpretação e aplicação da lei, com o fito de impregnar-lhe da axiologia 

constitucional, representada nos princípios da Administração Pública, nos objetivos fundamentais, no princípio 

democrático, e nos direitos e garantias fundamentais.” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, Raimundo Parente. 

Juridicidade contra legem no processo administrativo: limites e possibilidades à luz dos postulados da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 188). 
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3.4.2.2 A possibilidade jurídica  

 

A propósito da possibilidade jurídica e material do conteúdo, insta mencionar que todo 

o conteúdo faz referência a um objeto. Mas nem todo o objeto pode servir de sustentáculo para 

o conteúdo de uma declaração jurídica. Há casos em que o objeto é material e juridicamente 

impossível, de maneira que o conteúdo não pode nele encontrar a sua referibilidade.359 

É preciso, portanto, que a referibilidade do conteúdo ao objeto seja material e 

juridicamente possível, sob pena de tornar o próprio conteúdo material e juridicamente 

impossível. Assim, há possibilidade quando o conteúdo de uma declaração jurídica se dirige a 

um objeto material e juridicamente possível. 

Defronte essas ideias, observa-se que o objeto juridicamente possível de uma cláusula 

arbitral são os direitos patrimoniais disponíveis ditados em um contrato administrativo. Fora 

disso, há impossibilidade jurídica, em decorrência do art. 1º, § 1º, da LA. 

Via de consequência, a Administração deve assegurar que a referibilidade da cláusula 

arbitral não extrapole os limites dos direitos patrimoniais disponíveis ditados em um contrato 

administrativo. Por tal razão, empregar a arbitragem para além dos parâmetros da LA é ato 

ilegal que eiva a cláusula arbitral de vício de invalidade insuperável.360  

Vem a talho notar que a cláusula arbitral com escopo amplo, referindo-se ao contrato 

administrativo como um todo, infringe o princípio constitucional da legalidade por violar a 

medida e o alcance do mundo arbitrável que ficou fixado na regra abstrata do art. 1º, § 1º, da 

LA e, via oblíqua, fere a faceta material do princípio da legalidade, pois desconsidera que a 

Administração tem o encargo constitucional de impedir o ingresso no mundo jurídico de normas 

eivadas de ilegalidades. 

Sobremais, a ausência da referibibilidade aos direitos patrimoniais disponíveis de um 

contrato administrativo corresponde a uma renúncia geral ao Judiciário, o que é inviável, uma 

vez que os conflitos sobre os direitos indisponíveis e não patrimoniais não podem escapar à 

apreciação exclusiva do Poder Judiciário.361 

                                                 
359 ZANCANER, Weida. Op. cit., p. 34 et seq. 
360 São nulos, pois “se o mesmo conteúdo [...] fosse novamente produzido, seria reproduzida a invalidade anterior” 

(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso... Op. cit., p. 494). A corroborar, a impossibilidade jurídica do 

objeto causa a invalidade do conteúdo, conforme Ricardo Marcondes Martins (MARTINS, Ricardo Marcondes. 

Efeitos... Op. cit., p. 128). 
361 Versando-se acerca das matérias do compromisso, já foi dito: “A delimitação clara e precisa do objeto do 

compromisso, isto é, do litígio, é elemento essencial à sua validade por três razões: (a) sem a determinação, o 

árbitro não tem condições de identificar o conflito, podendo julgar além, fora ou aquém do pedido, vício que a lei 

toma como hipótese de nulidade da sentença arbitral (artigo 32, número I, da LA); (b) a falta de demarcação do 

objeto equivaleria a uma renúncia geral ao Judiciário, o que não é admissível, pois não podemos renunciar, 
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Assim sendo, a referência genérica ao contrato administrativo, expressa por fórmulas 

tais quais: “toda e qualquer controvérsia relativa ao contrato deverá ser resolvida de forma 

definitiva por arbitragem” não é suficiente ao requisito da “possibilidade jurídica”, já que nem 

todas as matérias do contrato administrativo são de direito patrimonial disponível. Rememore-

se que esses contratos contam com um invariável âmbito não arbitrável, como visto na seção 

3.3.1, oriundo das medidas unilaterais e da exorbitância de competência pública. 

A partir disso, alcança-se a possibilidade jurídica pela referibilidade da arbitragem aos 

direitos patrimoniais disponíveis de um contrato administrativo, na linha do citado art. 1º, § 1º, 

da LA. Essa “diretiva legal regulativa” não pode ser ignorada, desprezada ou não contemplada 

pelo administrador. Pelo contrário, é preciso que ele cumpra a lei, em seus exatos termos. 

É verdade que, no direito privado, comumente a cláusula arbitral se refere a uma relação 

contratual, porque tal referência é suficiente para identificar o litígio, o qual seria impossível 

não fora a sua alusão ao contrato, sendo natural a tendência de se empregar as denominadas 

cláusulas arbitrais genéricas (“broad forum clauses”), também denominadas de cláusulas-

padrão (“boilerplate clauses”) ou cláusulas que preveem apenas o método arbitral de solução 

de conflitos (“one stop shop for arbitration clause”).362 

Todavia, no direito púbico, as cláusulas arbitrais genéricas que se servem da expressão 

de que “toda e qualquer controvérsia relativa ao contrato deverá ser resolvida de forma 

definitiva por arbitragem” contrariam o regime jurídico-administrativo, haja vista que é 

necessário que a conduta prescrita pela Administração não se configure em um atentado ao 

direito positivo. 

 

3.4.2.3 A determinabilidade  

 

Não basta que o conteúdo da cláusula arbitral seja possível juridicamente. É preciso 

também que seja determinado ou determinável. 

O requisito da determinabilidade relaciona-se com a certeza, clareza, segurança e 

densidade da norma jurídica a ser aplicada no caso concreto. Por este requisito, o administrador 

                                                 
genericamente, a esta garantia; (c) finalmente, a delimitação do objeto é imprescindível ao reconhecimento da 

natureza patrimonial disponível da matéria, única suscetível de ser submetida à arbitragem.” (ROCHA, José de 

Albuquerque. Op. cit., p. 33). 
362 Sobre a questão, elucida José de Albuquerque Rocha: “É da essência da cláusula compromissória sua ligação 

com a relação jurídica constituída pelo contrato, pois se destina, precisamente, a resolver os litígios que possam 

surgir de seu cumprimento e interpretação. Assim, a referência da cláusula a uma relação jurídica contratual é 

indispensável para podermos identificar o litígio, que seria indeterminável não fora sua referência ao conteúdo do 

contrato”. (ROCHA, José de Albuquerque. Op. cit., p. 44). 
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assume a tarefa de extrair o sentido legal da arbitrabilidade ante o caso concreto e os declarar 

com concretude e individualidade.  

O conteúdo determinado ou determinável dá condições às partes do contrato para avaliar 

os riscos e as vantagens da contratação. O grau de determinação deve, pois, ser tal que permita 

às partes, no quadrante da situação jurídica concreta, saber, com determinação ou 

determinabilidade, qual é o conteúdo da arbitrabilidade. Afinal das contas, quem se obriga tem 

que saber concretamente a que se obriga, a sua natureza e a sua dimensão.363 

Como visto na seção 3.2.4, ante a impossibilidade de descrição precisa da hipótese ou 

de imputação exata dos efeitos, pode a lei deixar a encargo da Administração a configuração da 

hipótese da norma ou de seu mandamento. No desempenho de tal atividade: 

 

[...] para que haja subsunção e aplicação da regra abstrata, deve a 

Administração, necessária e imperiosamente, completá-la, ou seja, terminar 

de configurar a hipótese ou o mandamento. Neles a mensagem normativa da 

regra abstrata não é completa, necessita de algo mais, algo que deverá ser 

acrescido pela Administração. Há uma incompletude normativa; enfim, uma 

remissão à apreciação administrativa.364 

 

A respeito da arbitrabilidade, a cláusula arbitral deve, pois, ter um caráter secundário ou 

derivado da ordem legal, a fim de terminar de configurar os termos imprecisos desta. Donde, 

entre o preceito legal e o preceito clausular, não há uma mera repetição, mas uma vinculação 

de conteúdo que conforma e complementa o abismo deixado pela norma legal, perante o caso 

concreto. 

Assim, o administrador não ecoa os conceitos indeterminados da lei, mas identifica as 

matérias do caso concreto que se adequam às notas legais de “patrimonialidade” e de 

“disponibilidade”, por meio de uma operação cognitiva e interpretativa, especificando as 

matérias do contrato de direito patrimonial disponível com maior grau de precisão e clareza.  

Veja-se, esta tarefa, além de necessária, reduz as incertezas e beneficia a Administração 

e o particular. Sobre isso, calha trazer à colação a lição de Paulo Modesto:  

 

[...] muitas vezes a redução da incerteza, a densificação da imprecisão legal, 

interessa tanto a Administração quanto aos particulares. A autovinculação não 

concorre com a legalidade. A rigor, a desenvolve e densifica, ampliando o 

alcance prático dos princípios da igualdade e da proteção da confiança para 

âmbitos nos quais falta precisão ou determinabilidade para os preceitos legais. 

Por igual, deriva também da necessidade de fixação de parâmetros para o 

                                                 
363 Nesse sentido, CARVALHO, Jorge Morais. Os limites à liberdade contratual. Coimbra: Almedina, 2017. 
364 MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos... Op. cit., p. 180.  
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próprio desenvolvimento da função administrativa, quando são muito variadas 

as alternativas oferecidas pela lei para a atuação do administrador.365  

 

Sendo assim, a cláusula arbitral não pode simplesmente afirmar que “as questões de 

direito patrimonial disponível são de competência arbitral”, pois isto falha ao teste da 

determinabilidade do conteúdo. Repetir os termos da lei é o mesmo que nada fazer, já que nada 

se agrega ao ordenamento jurídico. 

Com isso, a diretiva administrativa deve ser, no mínimo, determinável, de sorte que a 

gradação a ser dada pela Administração deve agregar à legal, e não a reproduzir. Por isso, nada 

impede o administrador de concretizar a medida prevista em lei em termos mais fluídos e com 

incompletudes deliberadas (campo do determinável), caso seja esta a conclusão da interpretação 

feita no caso concreto. 

De todo modo, a Administração deve, em função do requisito da determinabilidade, 

identificar, na cláusula arbitral, as matérias contratuais que se ajustam aos critérios da 

“patrimonialidade” e da “disponibilidade”. Tal atividade deve ser realizada com base nas 

orientações inseridas no item 3.3.3. 

 

3.4.2.3.1 A determinabilidade a partir do constructivismo lógico-semântico  

 

Para a escola do constructivismo lógico-semântico,366 a norma jurídica consiste no juízo 

que a leitura do direito positivo provoca no espírito do intérprete.367 Portanto, a norma jurídica 

é o resultado de uma operação intelectual, pela qual o intérprete atribui sentido ao direito 

positivo, após tê-lo interpretado.368 

                                                 
365 MODESTO, Paulo. Autovinculação da Administração Pública. Revista Eletrônica de Direito do Estado – 

REDE. Salvador: Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 24, out./nov./dez. 2010. Disponível em: 

<http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-24-OUTUBRO-2010-PAULO-MODESTO.pdf>. Acesso em: 18 

dez. 2017. 
366 Cuida-se de uma “escola de pensamento jurídico” que “propõe amarrar os termos da linguagem, consoante 

esquemas lógicos que deem firmeza à mensagem, pelo cuidado especial com o arranjo sintático da frase, sem 

deixar de preocupar-se com o plano do conteúdo, selecionando as significações mais adequadas à fidelidade da 

enunciação.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Constructivismo lógico-semântico. In: CAMPILONGO, Celso 

Fernandes; GONZAGA, Alvaro de Azevedo; FREIRE, André Luiz (Coords.). Enciclopédia jurídica da PUC-

SP: tomo teoria geral e filosofia do direito. Coordenação de tomo Celso Fernandes Campilongo; Alvaro de 

Azevedo Gonzaga; André Luiz Freire. 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, abr. 2017. 

Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/101/edicao-1/constructivismo-logico-semantico>. 

Acesso em: 18 dez. 2017). 
367 Compõem o direito positivo: a Constituição, as leis, os decretos, as portarias, as instruções ministeriais, as 

sentenças judiciais, entre outros. 
368 Sobre a construção da norma jurídica, Ricardo Marcondes Martins grafa: “O juízo decorrente da leitura do texto 

não é suficiente para montar a norma. Sempre é necessário um exame global do sistema, posto que a norma pode 

decorrer de vários textos de lei.” (MARTINS, Ricardo Marcondes. A estrutura normativa dos princípios, Revista 
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A norma jurídica aparece na forma hipotético-condicional (H → C), de modo a produzir 

mensagens com sentido deôntico-jurídico completo.369 A sua constante estrutura é, pois: D (H 

→ C), na qual se lê: “se ocorrer o fato x, então deve ser a relação intersubjetiva y”.  

Consta, assim, uma hipótese (H), cuja função é descrever a situação de possível 

ocorrência, e um consequente (C), que prescreve relações entre sujeitos modalizadas como 

obrigatórias, permitidas e proibidas, ambos conectados por um vínculo implicacional ( ) 

deôntico (D), representativo da autoridade que a constitui.370 

A hipótese funciona como causa para o efeito jurídico almejado pelo legislador. Nela 

encontram-se as situações de ocorrência no campo das experiências sociais, eleitas pelo 

legislador como propulsoras de obrigações, proibições e permissões no mundo jurídico, como 

“se matar alguém”, “se nascer com vida”. Cabe, portanto, ao legislador qualificar os 

acontecimentos do mundo fenomênico capazes de ensejar o efeito jurídico. 

O consequente normativo dita as possíveis e futuras relações a serem estabelecidas 

juridicamente; e, por fim, a conexão entre hipótese e o consequente normativo se dá por meio 

de um conectivo condicional ou vínculo implicacional, cuja função é estabelecer a conexão 

entre a causa e o efeito ao imputar a relação prescrita no consequente normativo, caso se 

constate a situação descrita na hipótese. 

Cumpre observar que a causalidade jurídica prescrita pelo legislador deve ser constatada 

por um ato de autoridade que, ao relatar o evento prescrito na hipótese e imputar-lhe os seus 

efeitos jurídicos, insere, no ordenamento, uma norma individual e concreta. Explica Paulo de 

Barros Carvalho: 

 

É o ser humano que, buscando fundamento de validade em norma jurídica 

geral e abstrata, constrói a norma individual e concreta. Instaura o fato e relata 

os seus efeitos prescritos, consubstanciados no laço obrigacional que vai 

atrelar os sujeitos da relação.371 372 

                                                 
Trimestral de Direito Público – RTDP. São Paulo: Malheiros, v. 40 p. 113-145, 2002). 
369 CARVALHO, Paulo de Barros. Apostila do curso de extensão em teoria geral do direito. São Paulo: 

IBET/SP, 2007. 
370 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: o construtivismo lógico-semântico. 3. 

ed. São Paulo: Noeses, 2013, p. 279 et seq. 
371 CARVALHO, Paulo de Barros Carvalho. Isenções tributárias do IPI, em face do princípio da não 

cumulatividade. Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo, n. 33, p. 142-166, 1998. 
372 No mesmo sentido, Aurora Tomazini de Carvalho assim ensina: “Se não houver homem, credenciado pelo 

próprio sistema, para relatar o evento (ocorrido nos moldes de uma hipótese normativa) em linguagem competente 

e imputar-lhe os efeitos jurídicos que lhe são próprios (prescritos no consequente daquela norma), nada é produzido 

juridicamente”. E continua: ‘positivar’ “é passar da abstração para a concretude das normas jurídicas, o que se 

efetiva, necessariamente, por meio de um ato humano. Este ato, bem como a pessoa credenciada para realizá-lo, 

são determinados pelo direito e é por meio dele que normas são inseridos no sistema, numa posição 

hierarquicamente inferior àquelas que regulam sua produção.” (CARVALHO, Aurora Tomazini de. Op. cit., p. 

440). 



135 

Calha notar que a hipótese da norma legal geral e abstrata carrega os critérios de 

identificação do fato, enunciados por meio de conceitos conotativos. Os conceitos conotativos 

delimitam o objeto, por meio da indicação dos critérios que permitem avocá-lo por um nome 

próprio. Um exemplo de conceito conotativo é o de dizer que mamíferos são os animais 

vertebrados que possuem glândulas mamárias. 

A partir dos conceitos conotativos, a autoridade competente deve identificar os 

elementos que se ajustam, em concreto, ao objeto para poder constituir a norma inferior. Em 

sua constatação, usando o exemplo anterior, deve identificar que mamíferos são vacas, 

macacos, ursos, raposas, gatos etc. As normas inferiores enumeram, pois, os objetos nomeados 

pelas normas superiores, permitindo a identificação do conceito destes,373 já que os termos 

conotativos restringem as possíveis denotações, mas é a denotação que traz elementos mais bem 

caracterizados, aumentando a sua precisão.  

Bem se vê que o direito pressupõe que os agentes credenciados, a partir de normas gerais 

e abstratas (normas constitucionais ou legais), criem outras normas (individuais e concretas, 

outras normas gerais e abstratas etc.), sacadas das primeiras, para aplicação em cada caso 

concreto, possibilitando a aplicação e realização do direito. 

No caso da arbitragem, a norma jurídica geral e abstrata, construída a partir do art. 1º, § 

1º, da LA é a seguinte: (H) se o litígio for relativo a direitos patrimonial disponíveis, (→) deve 

ser (C) permitido uso da arbitragem para a administração Pública direta e indireta. Assim, 

identificando-se no contrato administrativo as questões de “direitos patrimoniais disponíveis”, 

abre-se à Administração a possibilidade de engendrar o efeito de incluí-las como pertinentes à 

jurisdição arbitral. 

Nessa linha, cumpre à Administração a criação da norma jurídica individual e concreta 

relativa à arbitragem no caso concreto (do contrato administrativo). Em primeiro lugar, cabe-

lhe constituir a hipótese (H) da norma administrativa ao identificar e apreender as questões de 

possível ocorrência relativas a direitos patrimoniais disponíveis do contrato. Estas questões são 

constituídas por meio de conceitos denotativos, densificando a precisão dos direitos 

patrimoniais disponíveis do caso concreto. 

Mas, como o consequente (C) prescreve um relação entre sujeitos, cuja conduta 

encontra-se modalizada por permitida, e não por obrigatória, a Administração pode escolher — 

                                                 
373 Para Aurora Tomazini de Carvalho, o conceito conotativo cria uma classe de uso da palavra (x) e com a 

conotação forma-se a denotação, composta por todos os objetos que se incluem na ideia da palavra e podem por 

ela serem nominados. Assim, pelas definições conotativas, delimita-se o uso de conceitos, pelos critérios e 

características que fazem chamar o objeto por aquele nome e as definições denotativas enumeram os objetos 

nomeados pelos conceitos conotativos (CARVALHO, Aurora Tomazini de. Op. cit., p. 58 et seq.). 
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dentre aquilo que se configura, no contrato administrativo, como “direito disponível 

patrimonial” —, o que pretende destinar à instância arbitral. Isto é: a Administração não está 

obrigada a levar à arbitragem todas as matérias de “direito patrimonial disponível”. 

Sendo assim, determinada a arbitrabilidade do contrato administrativo e, em seguida, 

escolhido o que será destinado à arbitragem, a Administração imputa no consequente (C) a 

relação jurídica individual e concreta entre as partes.  

 

3.4.3 A definição da arbitrabilidade na cláusula arbitral: balanço final 

 

O princípio da legalidade constrange a Administração a criar providências 

complementares à lei, na exata medida em que o ordenamento jurídico lhe permitiu (faceta 

formal), vedando o ingresso no mundo jurídico de providências contrárias à Constituição, às 

leis e às instituições democráticas (faceta material). 

Destarte, para atender a faceta formal do princípio da legalidade, é preciso que a 

Administração assegure que a cláusula arbitral encontre a sua referibilidade em objetos 

juridicamente lícitos do contrato administrativo. Adotar cláusulas genéricas do tipo “toda e 

qualquer controvérsia contratual será resolvida pela arbitragem” viola, portanto, a faceta formal 

do princípio da legalidade, pois a medida permitida por lei (arbitragem apenas quanto a direitos 

patrimoniais disponíveis) ficaria violada. 

Cláusulas arbitrais deste jaez violam também a faceta material do princípio da 

legalidade, pois formalizar-se-ia uma permissão para o ingresso no mundo jurídico de normas 

juridicamente impossíveis, ainda que o princípio da competência-competência (seção 3.5.3) 

possa vir a travar tal ingresso. 

Ademais disso, as matérias de direito patrimonial disponível de um contrato 

administrativo devem ser densificadas perante o caso concreto.374 Esta é a obrigação de 

determinabilidade do litígio, pela qual o conteúdo da cláusula arbitral deve dar condições às 

partes para saber concretamente a que se obrigam, a sua natureza e a sua dimensão. Por esta 

obrigação, é juridicamente inviável usar-se cláusulas do tipo “toda a disputa relativa a direitos 

patrimoniais disponíveis será resolvida pela arbitragem”. 

A esse respeito, vale retomar que repetir os termos legais “direitos patrimoniais 

disponíveis” nada agrega aos termos fluidos e indeterminados usados pela ordem legal. A 

                                                 
374 A orientação de especificar a matéria da convenção de arbitragem não encontra dificuldades quanto ao 

compromisso de arbitragem, o qual, de acordo com o art. 10, III, da LA, deve preceituar “a matéria que será objeto 

da arbitragem”. 
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ponderação administrativa, portanto, deve desvendar e construir a arbitrabilidade do contrato 

administrativo e manifestar com maior clareza e densidade o seu sentido perante o caso 

concreto. 

Diante dessas considerações, impende avaliar as teorias identificadas.  

Entre nós, a primeira delas — que propugna a desnecessidade de tematizar as matérias 

da arbitragem — falha ao teste da determinabilidade, já que exclui o dever administrativo de 

densificar o conteúdo da cláusula arbitral à luz da arbitrabilidade. Bem se apreende que as 

cláusulas sugeridas por esta teoria engendram o efeito que a doutrina internacional denomina 

de “explosivo”, pois elas “podem gerar numerosas disputas sem dar orientação específica a um 

árbitro que tenta resolvê-las”.375  

Indo avante, relembre-se que a segunda teoria defende a finalidade exemplificativa dos 

temas de direitos patrimoniais disponíveis especificados e que outros temas relacionados com 

direitos patrimoniais disponíveis devem atrair a arbitragem. Sobre esta teoria, é de se 

reconhecer que a realidade de muitos contratos administrativos é polifacética, mormente os 

complexos ou os de longo prazo, dificultando-se o trabalho hermenêutico de extrair todas as 

suas matérias arbitráveis. Com isso, nada mais justo que outras matérias de direitos patrimoniais 

disponíveis possam vir, posteriormente, a ser dirigidas à arbitragem. 

Por sua vez, a terceira corrente representa um avanço ao detectar que, em algum 

momento, seja em decisão judicial, seja em regulamento, os direitos patrimoniais disponíveis 

serão densificados; daí concluindo que nada mais conveniente do que consigná-los, desde o 

início, no edital.376 

Entrementes, ao admitir que tal densificação promove “a segurança das relações 

jurídicas”, deveria ter sustentado que se trata de obrigação a ser realizada na cláusula arbitral, 

e não mera possibilidade. Isso porque, sem tal obrigação, corre-se o risco de perder a dita 

segurança jurídica e de se descumprir a possibilidade e a determinabilidade, eivando a cláusula 

de nulidade.  

Ora, defronte a impossibilidade ou inconveniência de descrição precisa da hipótese legal 

de incidência da arbitragem, a LA deixou a encargo da Administração a configuração e 

                                                 
375 Essas cláusulas arbitrais são denominadas de cláusulas sem limite (“clauses without boundaries”), pois têm 

efeito explosivo, uma vez que “podem gerar numerosas disputas sem dar orientação específica a um árbitro que 

tenta resolvê-las.” (ABRAMS, Roger I. Negotiating in Anticipation of Arbitration: Some Guideposts for the 

Initiated. Case Western Reserve Law Review, v. 29, n. 2, p. 428-449, 1979, p. 444). No original: “There are a 

variety of clauses in a typical collective bargaining agreement which can be characterized as explosive. They are 

“clauses without boundaries,” clauses which may generate numerous disputes without giving specific guidance 

to an arbitrator trying to resolve them.” 
376 ARAGÃO, Alexandre Santos de. A arbitragem no direito administrativo. Op. cit., p. 53. 
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densificação desta hipótese. Em casos tais, “deve a Administração, necessária e 

imperiosamente, completá-la, ou seja, terminar de configurar a hipótese ou o mandamento”.377 

Tudo considerado, a Administração fica obrigada a especificar e demarcar, por meio de 

uma operação cognitiva e interpretativa, as matérias do caso concreto que expressam a 

arbitrabilidade objetiva. Disso, o efeito que se extrai é o que denominamos de princípio da 

especificação material da arbitragem, o qual obriga a Administração a explicitar, na cláusula 

arbitral, os direitos patrimoniais disponíveis do caso concreto, mediante a especificação das 

matérias do contrato que são arbitráveis. O propósito principal da operação é dar segurança 

jurídica à relação e determinabilidade à cláusula arbitral. 

Cumpre registrar que se pode decidir que apenas parcela das matérias arbitráveis sejam 

incluídas na cláusula arbitral (cláusula parcial). Isso porque a LA permite (e não obriga) que as 

matérias arbitráveis sejam dirigidas à arbitragem. Em cláusulas deste tipo, o princípio da 

especificação material da arbitragem deve ser entendido como a obrigação de especificar, na 

cláusula arbitral, as matérias arbitráveis que “serão” objeto da arbitragem, comportando o 

panorama geral de assuntos que atraem o fórum arbitral. 

Por fim, é factível que outras matérias contratuais arbitráveis venham, posteriormente, 

a ser desvendadas e encaminhadas à arbitragem, assim como propugna a supramencionada 

segunda teoria. Para tanto, é preciso que a cláusula arbitral possibilite se firmar posterior 

convenção arbitral, com o desígnio de ampliar e atualizar as matérias a serem destinadas à 

arbitragem. 

 

3.5 O princípio da especificação material da arbitragem 

 

A seção anterior demonstrou que a cláusula arbitral deve ditar as matérias de direito 

patrimonial disponível de um contrato administrativo que atraem a competência arbitral. Por 

esta via, construiu-se o princípio da especificação material da arbitragem, pelo qual a 

Administração fica obrigada a densificar a arbitrabilidade objetiva perante o contrato 

administrativo, enunciando as matérias da arbitragem na cláusula arbitral. Insta, nesta seção, 

detalhar o princípio ora extraído do ordenamento jurídico.  

 

                                                 
377 MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos... Op. cit., p. 180. Essa obrigação de dar completude já é sentida e já 

aparece no Projeto de Lei n. 6.814/2017, que se dirige a alterar a LGL. Isso porque esse projeto estabelece, em seu 

art. 103, III, que a rescisão contratual pode se dar por decisão arbitral, mas na forma disposta pela cláusula arbitral, 

ou seja, segundo os termos que a cláusula explicitar. 
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3.5.1 O sentido do princípio 

 

Cumpre, agora, destrinchar o sentido do princípio da especificação material da 

arbitragem: por que é princípio, por que é especificador e por que configura matérias?  

Primeiramente, cabe investigar o porquê de ser um “princípio”. Quando se alega que 

algo é princípio jurídico, faz-se necessário precisar se se está tratando de princípio enquanto 

mandamento nuclear ou de princípio enquanto mandado de otimização.378 Isto porque são estes 

os dois sentidos de “princípio” perante o direito brasileiro. 

No sentido de mandamento nuclear, princípio é o “enunciado lógico, implícito ou 

explícito, que [...] ocupa posição de preeminência nos vastos quadrantes do Direito e, por isso 

mesmo, vincula, de modo inexorável, o entendimento e a aplicação das normas jurídicas que 

com ele se conectam”.379 É vetor de interpretação das normas, critério ordenador delas, ideia-

chave para entendê-las e, enfim, “o que faz do conjunto normativo um todo unitário, um 

sistema”.380 

Este sentido eleva os princípios jurídicos à condição de alicerces e vigas mestras a partir 

das quais o sistema é concebido.381 Na doutrina administrativista brasileira, Geraldo Ataliba e 

Celso Antônio Bandeira de Mello adotam este sentido do termo “princípio”.382  

                                                 
378 MARTINS, Ricardo Marcondes. Abuso de direito e a constitucionalização do direito privado. São Paulo: 

Malheiros, 2010, p. 27-29.  
379 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 39. 
380 MARTINS, Ricardo Marcondes. Abuso de direito ... Op. cit., p. 25.  
381 Roque Antonio Carrazza leciona: “[...] podemos dizer que o sistema jurídico ergue-se como um vasto edifício, 

onde tudo está disposto em sábia arquitetura. Contemplando-o, o jurista não só encontra a ordem, na aparente 

complicação, como identifica, imediatamente, alicerces e vigas mestras. Ora, num edifício tudo tem importância: 

as portas, as janelas, as luminárias, as paredes, os alicerces etc. No entanto, não é preciso termos conhecimentos 

aprofundados de Engenharia para sabermos que muito mais importantes que as portas e janelas (facilmente 

substituíveis) são os alicerces e as vigas mestras. Tanto que, se de um edifício retirarmos ou destruirmos uma porta, 

uma janela ou até mesmo uma parede, ele não sofrerá nenhum abalo mais sério em sua estrutura, podendo ser 

reparado (ou até) embelezado. Já, se dele subtrairmos os alicerces, fatalmente cairá por terra. De nada valerá que 

portas, janelas, luminárias paredes etc. estejam intactas e em seus devidos lugares. Com o inevitável desabamento, 

não ficará pedra sobre pedra. Pois bem, tomadas as cautelas que as comparações impõem, estes ‘alicerces’ e estas 

‘vigas mestras’ são os princípios jurídicos [...].” (CARRAZZA, Roque Antonio. Op. cit., p. 38). 
382 Na pena de Celso Antônio Bandeira de Mello: “Princípio é, pois, por definição, mandamento nuclear de um 

sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes 

o espírito e servindo de critério para exata compreensão e inteligência delas, exatamente porque define a lógica e 

a racionalidade do sistema normativo, conferindo-lhe a tônica que lhe dá sentido harmônico. [...] Violar um 

princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a 

um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade 

ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio violado, porque representa insurgência contra todo o 

sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua 

estrutura mestra.” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Criação de secretarias municipais: 

inconstitucionalidade do art. 43 da Lei Orgânica dos Municípios do Estado de São Paulo. Revista de Direito 

Público. São Paulo, n. 15, p. 284-288, jan./mar. 1971, p. 285). 
 



140 

A seu turno, como mandado de otimização, os princípios jurídicos adquirem a estrutura 

lógica de normas jurídicas, de sorte que tanto as regras quanto os princípios são normas jurídicas 

e, portanto, passíveis de aplicação direta.383 Sobre a diferença entre regras e princípios, Ricardo 

Marcondes Martins assevera: 

 

A doutrina passou, sem embargo, a visualizar uma diferença estrutural: 

princípios são normas que ordenam a realização de algo na maior medida 

possível; são, nesse sentido, mandados de optimização realizáveis de acordo 

com as circunstâncias fáticas e jurídicas; regras são normas que exigem um 

cumprimento pleno, sendo somente cumpridas ou descumpridas, são, nesse 

sentido, determinações no campo das possibilidades fáticas e jurídicas.384  

 

Na teoria dos princípios como mandado de otimização, os princípios “mandamento 

nuclear” aparecem como regras jurídicas que exigem o cumprimento pleno, sendo somente 

cumpridas ou descumpridas. Nesse passo, invocando-se o princípio da especificação material 

da arbitragem para afirmar a obrigação de fazer alguma coisa, fica claro que se trata de um 

princípio jurídico “mandamento nuclear”, uma vez que constitui o administrador na obrigação 

de cumprir uma determinação. 

É a determinação para especificar, isto é, para pormenorizar, explicitar, minudenciar, 

densificar, particularizar os direitos patrimoniais disponíveis perante o caso concreto, por meio 

de matérias. Com efeito, a cláusula arbitral não pode deixar de enunciar as matérias contratuais 

arbitráveis que serão objeto de arbitragem. 

Por esta via, o conteúdo que deve ser especificado pela cláusula arbitral não se configura 

em e nem como lide, visto que deve descrever as matérias que “serão” objeto da arbitragem e 

não o objeto da arbitragem em si. Ora, não são lides determinadas e concretizadas, mas uma 

descrição, com contornos denotativos, de eventuais lides futuras.385 Assim, o litígio deve ser 

demarcado, por intermédio da descrição sumária dos elementos estruturais da relação jurídica 

litigiosa que as partes pretendem submeter à solução arbitral.386  

                                                 
383 MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos... Op. cit., p. 28. 
384 Ibidem, p. 28-29. 
385 Para Carlos Alberto de Salles: “Conflito é o aspecto mais amplo da litigiosidade reinante entre as partes. 

Controvérsia é cada um daqueles pontos integrantes do conflito, que podem – ou não – ser submetidos a um 

mecanismo de solução, de acordo com deliberação da parte. O conflito, assim, indica sempre a situação de maior 

abrangência. Disputa ou litígio, por sua vez, são utilizados para referir, genericamente, a qualquer divergência 

entre partes consideradas.” (SALLES, Carlos Alberto de. Op. cit., p. 9). 
386 Tratando sobre o compromisso, José de Albuquerque Rocha relata: “A demarcação do litígio consiste, 

essencialmente, na descrição sumária dos elementos estruturais da relação jurídica litigiosa que as partes submetem 

à solução do árbitro. São elementos essenciais de qualquer relação jurídica: os sujeitos; os fatos jurídicos que são 

sua fonte; e o bem da vida que é seu objeto.” (ROCHA, José de Albuquerque. Op. cit., p. 33). 
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Assim sendo, “matéria” é expressão ampla que comporta um panorama geral que trate 

sobre os eventuais conflitos contratuais entre as partes que, ocorrendo, são aptos a avocar a 

arbitragem.  

Em face do exposto, o princípio da especificação material da arbitragem é uma 

determinação e também uma ideia-chave que caracteriza o sistema jurídico da arbitragem 

envolvendo a Administração, pelo qual esta deve especificar os direitos patrimoniais 

disponíveis do caso concreto, por meio de matérias expressadas na cláusula arbitral. 

Em síntese, o princípio da especificação material da arbitragem: i) é “princípio”, porque 

é uma determinação que exige o seu cumprimento pleno pelo administrador; ii) é 

“especificador”, porquanto densifica os direitos patrimoniais disponíveis perante o caso 

concreto por meio de matérias; e iii) manifesta-se por meio das “matérias” da arbitragem, as 

quais não se configuram em e nem como lide, mas descreve as questões que “serão” objeto da 

arbitragem e não o objeto da arbitragem em si. Não são lides determinadas e concretizadas, mas 

uma descrição, com contornos denotativos, de eventuais lides futuras. 

 

3.5.2 Vantagens do princípio  

 

A especificação material da arbitragem não apenas é obrigatória, mas também é 

vantajosa. Para a presente reflexão, foram selecionadas as vantagens abaixo elencadas. 

 

3.5.2.1 Segurança jurídica 

 

O princípio da especificação material da arbitragem confere segurança jurídica a 

diversos atores envolvidos na arbitragem. Sem a pretensão de esgotar as hipóteses em que o 

princípio ora sob enfoque estabiliza as expectativas sobre a arbitragem, compete averbar seis: 

i) em relação às partes; ii) em relação aos árbitros iii) em relação à estabilização do laudo 

arbitral; iv) em relação aos agentes públicos; v) em relação ao planejamento da arbitragem; vi) 

em relação aos particulares interessados. 

Em relação às partes, identifica-se a segurança jurídica, porque é com base no 

panorama ditado na cláusula arbitral que a parte-demandante, em caso de conflito, especifica o 

seu pedido, fixando o objeto da arbitragem. Aliás, sem este panorama, a parte pode confundir-
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se sobre qual o órgão julgador competente, dado que o campo dos direitos patrimoniais 

disponíveis pode atrair tanto a atuação arbitral como a atuação judicial.387  

Em relação aos árbitros, a densificação das matérias que interessam ao juízo arbitral 

confere ao árbitro melhores condições de identificar o conflito, seu alcance e teor. Sem isto, o 

árbitro ficaria sem condições de identificar o conflito, dando azo ao julgamento além, fora ou 

aquém do pedido, vício que a lei toma como hipótese de nulidade da sentença arbitral, conforme 

o art. 32, I, da LA. Por oportuno, convém assinalar que o denominado julgamento “extra petita” 

ou “ultra petita” é o que mais enseja a anulação de laudos arbitrais, no ambiente 

internacional.388  

No que tange à estabilização do laudo arbitral, a demarcação das matérias pela 

Administração atrai o princípio da presunção de legitimidade, pelo que se assegura a aparência 

do bom direito aos termos da cláusula arbitral, “traduzida na presunção geral de sua 

legitimidade, que é um dos seus mais importantes atributos típicos”.389 

Com isso, reduzir-se-iam as chances de anulação de sentença arbitral com base na 

inarbitrabilidade, tanto mais porque cabe ao Judiciário, quando e se provocado, apurar se as 

ponderações realizadas pelo legislador e pelo administrador foram acertadas, mas dando 

primazia às ponderações realizadas por estes.390 Fortalece-se, então, a ideia de exequibilidade 

do laudo arbitral. 

Relativamente aos agentes públicos, realce-se, primeiramente, que a arbitragem 

pressupõe discussões, negociações e, enfim, o contato vivo entre as partes antes, durante e após 

os conflitos contratuais. Quanto ao agente público, é preciso coragem para negociar direitos, 

bens, valores e outros, ainda mais quando o objeto em pauta não é claramente disponível. 

                                                 
387 Conforme o Superior Tribunal de Justiça: “A cláusula de eleição de foro não é incompatível com o juízo arbitral, 

pois o âmbito de abrangência pode ser distinto, havendo necessidade de atuação do Poder Judiciário, por exemplo, 

para a concessão de medidas de urgência; execução da sentença arbitral; instituição da arbitragem quando uma das 

partes não a aceita de forma amigável. [...] uma vez firmado o compromisso e determinado o objeto da arbitragem, 

todas as demais controvérsias eventualmente existentes entre as partes, bem como as medidas de urgência ou de 

caráter executivo que envolvam a arbitragem, devem ser submetidas ao Poder Judiciário, no foro da sede da 

concessionária (Curitiba-PR), conforme cláusula inserta no contrato celebrado entre as partes, a qual, pelas razões 

supramencionadas, não é incompatível com o compromisso impugnado.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 

Recurso Especial n. 904.813/PR (2006/0038111-2). Op. cit.). 
388 BORN, Gary B. Op. cit., p. 315. 
389 BORGES, Alice Gonzalez. Valores a serem considerados no controle jurisdicional da Administração Pública: 

segurança jurídica, boa-fé, conceitos indeterminados, interesse público. Interesse Público – IP. Belo Horizonte, 

v. 4, n. 15, p. 83-96, jul./set. 2002. 
390 MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos... Op. cit., p. 182. Note-se que, na linha do entendimento do autor, as 

ponderações administrativas são mais pesadas quando o legislador se vale de conceitos vagos, fluidos, 

indeterminados, ou quando o legislador atribui à Administração a escolha entre duas ou mais alternativas. De tal 

modo, as ponderações administrativas para fins da definição das matérias da arbitragem recebem grande peso, pois 

a LA serve-se de conceitos vagos para tracejar a arbitrabilidade objetiva.  
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Sobremais, em geral, há uma tal de presunção de desonestidade e de “cultura da suspeita”391 

contra os agentes. 

Nessa diretriz, a enunciação do que são os direitos patrimoniais disponíveis no caso 

concreto ao menos conferiria uma maior segurança aos agentes públicos quanto aos termos 

objetivos que guiam a sua conduta ao acordar, negociar, compatibilizar interesses com outrem 

etc. 

No que tange ao planejamento, relembre-se que a arbitragem deve ser opção consciente 

e não errática do administrador. Assim, a Administração precisa considerar os riscos de solução 

inadequada pelo Judiciário em relação a alguma matéria contratual, afastando a jurisdição 

estatal. Da mesma forma, a arbitragem pode ser atraída ou até afastada, em vista da mitigação 

de riscos quanto a outros eventos prejudiciais ao contrato. Nessa linha, a densificação das 

matérias da arbitragem deve ser fruto de um planejamento da arbitragem. 

Justamente, o princípio da especificação material da arbitragem leva a cabo o 

planejamento, concretizando as principais características deste. Esclareça-se que o 

planejamento pressupõe que haja um plano estatal específico, advindo de escolha de “medidas 

compatíveis, racionalmente viáveis e voltadas para uma mesma finalidade claramente 

definida.”392 Alinhado a isto, o princípio aqui proposto dita que o objeto da arbitragem não algo 

amplo, aleatório e genérico, mas algo minimamente claro, específico e exequível, fruto de um 

planejamento estatal. 

Quanto aos particulares, a especificação material da arbitragem resguardaria os 

particulares contra eventuais abusos governamentais, no manejo de suas competências 

exorbitantes. Em contratos de longo prazo, vultuoso e complexos, a previsibilidade e 

estabilidade das relações contratuais é necessária para dar segurança, sobretudo em relação aos 

investimentos a serem feitos. 

No setor da indústria do petróleo, por exemplo, as operações são de alto risco, os 

recursos financeiros necessários são elevados e há grande tempo de retorno dos investimentos 

                                                 
391 Expressão de Romeu Felipe Bacellar Filho. (BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. O direito fundamental à 

presunção de inocência no processo administrativo disciplinar. Revista de Direito Administrativo & 

Constitucional – A&C. Belo Horizonte, v. 9, n. 37, jul./set. 2009. Disponível em: 

<http://bid.editoraforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=62554>. Acesso em: 18 dez. 2017). Carmen Lúcia 

Antunes Rocha, serve-se do termo “corruptofobia” do seguinte modo: “governo e Administração que não atuam 

segundo as necessidades públicas e o interesse coletivo, mas com medo permanente da desonestidade de todos 

[...]. Em geral, a ‘corruptofobia’ leva à presunção de que todas as pessoas e, em especial, todos os agentes públicos 

são não apenas desonestos, mas culpados; não haveria colegas de atividade, mas cúmplices de desonestidade na 

Administração Pública” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Op. cit., p. 214-215). 
392 MARRARA, Thiago. A atividade de planejamento na Administração Pública: o papel e o conteúdo das 

normas previstas no anteprojeto da nova Lei de Organização Administrativa. Revista Brasileira de Direito 

Público – RBDP. Belo Horizonte, v. 9, n. 34, p. 9-45, jul./set. 2011 
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realizados. Não pode o investidor, neste e em diversos outros setores, encontrar fragilidades e 

inconsistências na modelagem da arbitragem. Por isso, alargar o espaço regulativo dos direitos 

patrimoniais disponíveis, na cláusula arbitral, parece dar maior concretude quanto aos direitos 

e deveres das partes. Este ponto merece maiores considerações, o que é feito na seção 3.5.2.2, 

a seguir.  

 

3.5.2.2 Blindagem contra abusos administrativos 

 

A doutrina jusadministrativa reconhece que o regime de prerrogativas exorbitantes é um 

mecanismo assaz perigoso, muitas vezes instrumentalizado para fins não tão ajustados com as 

finalidades públicas.393 Igualmente, no âmbito da arbitragem, Joaquim de Paiva Muniz salienta 

a praxe administrativa de utilizar os poderes extroversos como “carta coringa”, de sorte que, 

querendo evitar a arbitragem, “alegam que se trata de ato de império”, in verbis: 

 

A bem da verdade, a postura do Estado brasileiro mostra-se dúbia. Apoia 

formalmente a arbitragem, mas deixa uma porta aberta para contestá-la 

quando lhe interessar, baseada no debate sobre arbitrabilidade objetiva, vale 

dizer, em que matérias podem ser resolvidas pela via arbitral. A doutrina 

distingue os atos de gestão conduzidos pelos entes estatais, tais como a 

concessão de atividades econômicas a entes privados, plenamente arbitráveis, 

                                                 
393 Por todos, cite-se o posicionamento de Fernando Menezes de Almeida, para o qual as cláusulas exorbitantes, 

entre outros problemas, serviriam: “ a) de estímulo à ineficiência da Administração, muitas vezes acomodada, v.g., 

na facilidade de poder alterar ou rescindir unilateralmente os contratos — o que pode induzir a celebração de 

contratos insuficientemente planejados, com objetos mal dimensionados, em suma, com elementos que dificultam 

sua boa execução; b) de geração de contratos mais onerosos para a Administração, pois evidentemente nos preços 

das contratações estatais está incluído o custo adicional decorrente da incerteza gerada pelas cláusulas exorbitantes; 

c) de legitimação das práticas autoritárias dos governantes, incompatíveis com o Estado de Direito; tais práticas 

podem se caracterizar tanto pelo uso das medidas unilaterais — de índole autoritária, ainda que fundamentadas na 

lei — ou, pior ainda, na coação moral decorrente da ameaça do uso de tais medidas; e mesmo d) de facilitação de 

desvios em relação à probidade administrativa, no curso da execução dos contratos, posto que ao administrador 

resta aberta a possibilidade de, por exemplo, alterar ou não certas cláusulas contratuais; nesse caso, o agente 

ímprobo tanto pode receber vantagens indevidas para não o fazer, como para fazê-lo, atendendo exclusivamente 

ao interesse do particular contratado, em detrimento do interesse público. (ALMEIDA, Fernando Dias Menezes 

de. Mecanismos de consenso no direito administrativo. In: MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; ARAGÃO, 

Alexandre Santos de (Coord.). Direito administrativo e seus novos paradigmas. Belo Horizonte: Fórum, 2008, 

p. 335-349, p. 344). Fernando Vernalha Guimarães anota: “Essa orientação [a de haver amplo campo de 

interferência unilateral nos contratos administrativos] resultou em efeitos desastrosos à prática das contratações 

públicas. Por um lado, os cuidados com a adequada preocupação e confecção dos contratos (o que pressupõe a 

correção técnica do projeto básico) foram relativizados, dada a possibilidade de correção posterior pela via do ius 

variendi. Isso pode ter estimulado a ausência de seriedade e eficiência nos trabalhos de programação contratual. 

Por outro lado, elevaram-se sensivelmente os custos de transação, num movimento de gradativa perda de 

economicidade nas contratações da Administração, ante o reiterado uso de interferências administrativas 

desnecessárias (que poderiam ser evitadas) na execução do contrato. A aceitação de que há uma latitude de ação 

administrativa de interferência na execução do contrato, de molde a alterá-lo ou rescindi-lo (ou mesmo invalidá-

lo) por autoridade, conduziu ao encarecimento das propostas, que passaram a incorporar a precificação do risco.” 

(GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Parceria Público-Privada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 42). 
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dos atos de império, no qual o Estado agiria no interesse público e, portanto, 

não poderia submeter a arbitragem. Ocorre que os entes públicos muitas vezes 

usam essa teoria como uma “carta coringa”: se lhe convém evitar a arbitragem, 

alegam que se trata de ato de império. Espera-se que a jurisprudência se 

consolide no sentido de que a regra geral é a plena arbitrabilidade de 

controvérsias decorrentes de contratos envolvendo entes públicos e que a 

exceção do “ato de império” muito raramente deve ser aplicada (se for, 

considerando que as teorias mais modernas de direito administrativo têm se 

afastado da dicotomia atos de império e de gestão).394 

 

Diante disso, ganha força a ideia de rechaçar o uso de poderes extroversos no âmbito da 

cláusula arbitral. Dois são os argumentos identificados. O primeiro realça que, ao optar pela 

arbitragem, a autoridade administrativa exaure a sua competência quanto à avaliação da 

conveniência ou oportunidade acerca da medida, não podendo mais instabilizá-la.395  

O segundo argumento sustenta que o princípio da boa-fé e da vedação ao venire contra 

factum proprium militam a favor da vinculação da Administração a cláusulas arbitrais contidas 

em contratos administrativos, de modo que seria inaceitável “que um ente estatal firme uma 

cláusula compromissória ou celebre um compromisso arbitral e, no momento de lhe dar 

cumprimento, pretenda desfazê-la sob qualquer fundamento”.396 

Sem embargo dessas correntes, os poderes administrativos mantêm-se latentes, mesmo 

no contrato privado da Administração,397 e, assim,  

 

uma vez que ocorra uma redefinição do interesse público, durante a vigência 

do contrato, que o afete em suas cláusulas, “a imperatividade, latente como de 

resto, em qualquer atuação do Estado, poderá eventualmente emergir, para 

determinar uma alteração ou, até, a extinção do contrato”, por ato unilateral 

de vontade da Administração.398 

 

                                                 
394 MUNIZ, Joaquim de Paiva. Guia politicamente incorreto... Op. cit. 
395 MAROLLA, Eugenia Cristina Cleto. MAROLLA, Eugenia Cristina Cleto. A arbitragem e os contratos... Op. 

cit., p. 191-192. 
396 PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Arbitragem e a Administração Pública: comentários ao acórdão do Superior 

Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 612.439/RS (“Caso AES Uruguaiana”). Revista Brasileira de 

Arbitragem – RBAr, v. 3, n. 12, p. 98-120, out./dez. 2006. 
397 Essas avenças podem ser instabilizadas, porém dá-se primazia à intensificação do peso das razões contrárias à 

alteração e extinção unilaterais, de maneira que a ponderação em concreto feita em sede administrativa deve 

considerar o maior peso conferido pelo ordenamento à estabilização e permanência do vínculo. (MARTINS, 

Ricardo Marcondes. Contratos administrativos. Op. cit.). Fernando Vernalha Guimarães explica: “Ao admitir a 

possibilidade do exercício de instabilização nos contratos jurídico-privados (da Administração), a doutrina parece 

anunciar uma tendência à unilateralidade dos regimes jurídicos. A ideia de “transmudação” do contrato jurídico-

privado em “contrato administrativo” para fins de sujeição do pacto ao exercício de poderes especiais revela o 

recurso à unificação dos regimes jurídicos.” (GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Op. cit., p. 39). 
398 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2003, p. 164. 
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Com efeito, o uso dos poderes administrativos conferidos pela lei não configura o venire 

contra factum proprium, uma vez que eles visam e só podem traduzir o exercício de um direito 

em sintonia, e não em contradição, com o interesse público. A confecção de um contrato 

administrativo faz exaurir a competência para elaboração de suas cláusulas, mas isso não se 

confunde com o poder de instabilização do vínculo, que permanece presente, mas inativo, salvo 

se houver a necessidade de redefinição do interesse público. 

Assim, que a flexibilização pura e simplesmente de poderes de um modo genérico ou o 

seu sepultamento é inviável.  

A fim de dar mais racionalidade ao uso dos poderes administrativos, seria de se cogitar, 

com a devida cautela, por exemplo, a flexibilização de poderes em contratos de maior vulto. 

Mas é pouco provável que uma autoridade administrativa abra mão, pela via da negociação, 

dos poderes que maneja.  

Com base nisso, Maria Sylvia Zanella Di Pietro sustenta que a flexibilização desses 

poderes, juridicamente falando, pode ser feita “na definição do objeto do contrato e na sua 

forma de execução, mas não no que diz respeito às cláusulas tipicamente exorbitantes”. 399 De 

fato, esta parece ser a melhor saída para evitar o abuso de poderes exorbitantes no contexto da 

arbitragem, porque seria na própria especificação do conteúdo da cláusula arbitral que a 

Administração encontraria os confins de seu poder.  

Razão assiste, pois, a Paulo Otero400 ao defender que o contrato celebrado no âmbito da 

Administração sirva de instrumento revelador da legalidade, prescrevendo regras gerais 

disciplinadoras de situações jurídicas presentes ou futuras envolvendo a Administração Pública: 

 

Por via contratual podem surgir verdadeiras regras gerais reguladoras ou 

disciplinadoras de situações jurídicas presentes ou futuras envolvendo a 

Administração Pública [...], conferindo aos efeitos de tais contratos uma 

inerente natureza normativa, falando-se, por isso mesmo, em “contratos 

normativos” [...]. A autovinculação bilateral representa, neste sentido, um 

processo revelador de uma legalidade complementar ou derrogatória das 

normas dispositivas integrantes do ordenamento vinculativo da Administração 

Pública, permitindo sempre a criação de efeitos jurídicos não predeterminados 

ou determinados em termos não imperativos em anteriores normas jurídicas. 

 

                                                 
399 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Ainda existem os chamados contratos administrativos? In: DI PIETRO, 

Maria Sylvia Zanella; RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves (Coords.). Supremacia do interesse público e outros 

temas relevantes do direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2010, p. 398-410, p. 398 et seq. 
400 OTERO, Paulo. Legalidade e Administração Pública: o sentido da vinculação administrativa à juridicidade. 

Coimbra: Almeida, 2007, p. 522-523.  
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Nessa cadência, é vantajoso que a cláusula arbitral densifique os direitos patrimoniais 

disponíveis do contrato administrativo, pois, atribuindo concreção normativa aos termos da lei 

na definição do conteúdo da cláusula arbitral, diminui-se o espaço para decisões abusivas, 

casuística e caprichosas que, em um segundo momento, poderiam ser tomadas ante a ausência 

de parâmetros definitórios acerca da arbitragem. 

Em termos tais, a adequada preparação e confecção da cláusula cria um padrão de 

conformidade da futura ação administrativa unilateral: “a vinculação contratual da 

Administração Pública, permitindo alargar o espaço de construção da ordem jurídica pelas 

situações jurídicas que cria e pelas normas que emana, acaba por servir de padrão de 

conformidade da futura actuação administrativa unilateral”.401  

Sendo assim, a atuação que constrói a relação jurídica contratual e demarca o conteúdo 

contratual adequadamente favorece ao comedido e regular uso dos poderes administrativos. 

Com esta atuação, asseguram-se as regras do jogo, com um maior grau de concreção, e, como 

resultado, cria-se um padrão de conformidade da futura atuação (unilateral ou bilateral) da 

Administração.402 

Via de consequência, ante a densificação das matérias que definem o conteúdo da 

cláusula arbitral, dificultar-se ia a conduta administrativa que buscasse inviabilizar, por 

capricho, a arbitragem, servindo-se do argumento, por exemplo, de que não considera que a 

matéria “x” ou “y”, previstas em cláusula arbitral, como “direito patrimonial disponível”. 

 

3.5.3 Arbitrando a arbitrabilidade ante o princípio construído 

 

Em sede de arbitragem institucional, compete à instituição arbitral realizar a apreciação 

prima facie da existência e validade da cláusula compromissória e, em seguida, cabe ao tribunal 

arbitral instituído ou ao árbitro único avaliar a sua competência e jurisdição, advindas da 

cláusula arbitral válida e eficaz, conforme se deflui do princípio da competência-competência, 

previsto no art. 8º, parágrafo único da LA.403 

Por meio do exercício desta competência, o árbitro exerce o seu papel de deliberar sobre 

a arbitrabilidade da disputa, com base em elementos de direito material.404 Pelo princípio da 

                                                 
401 OTERO, Paulo. Legalidade e Administração Pública. Op. cit., p. 525. 
402 Paulo Modesto elucida que a autovinculação administrativa denota uma hipótese, no âmbito dos atos concretos 

da Administração Pública, “de invocação especialmente útil para impedir atuações caprichosas de agentes públicos 

ou alterações repentinas no padrão decisório do Poder Público.” (MODESTO, Paulo. Op. cit.). 
403 LEMES, Selma Maria Ferreira. Cláusulas arbitrais ambíguas ou contraditórias... Op. cit. 
404 Evidencia Francisco José Cahali: “a invalidade da sentença é matéria que deve ser analisada com as lentes de 
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competência-competência, insculpida no referido art. 8º da LA, a competência do árbitro 

abrange a decisão sobre sua própria capacidade de julgar, sobre a extensão de seus poderes e 

sobre da arbitrabilidade da controvérsia.405 

A propósito dos poderes dos árbitros, cabe notar a sua ampliação ante a revogação pela 

Lei n. 13.129/2015 do art. 25 da LA.406 Este artigo determinava a suspensão do processo 

arbitral, caso surgisse questão prejudicial acerca de direitos indisponíveis durante a arbitragem, 

devendo os árbitros remeterem as partes à jurisdição estatal.  

Obrigava-se, pois, o árbitro à inação até que o Judiciário se pronunciasse acerca de 

questão prejudicial acerca de direitos indisponíveis. Assim, o processo arbitral retornaria apenas 

após o trânsito em julgado da sentença judicial que deliberasse sobre a questão. 

A ideia predominante na doutrina era a de que, no Brasil, o poder decisório do árbitro 

era limitado ao poder de cognição, a ponto de que não lhe era autorizado decidir sobre aquilo 

que não pudesse ser resolvido como objeto da lide, com autoridade de coisa julgada, nem 

mesmo as questões antecedentes da decisão a ser tomada.407 

Com a revogação deste dispositivo, retirou-se do sistema arbitral a única ocasião em 

que o procedimento da arbitragem poderia ser suspenso e, ainda, conferiu-se aos árbitros a 

primazia, em relação ao Judiciário, quanto à averiguação da arbitrabilidade do caso, 

fortalecendo-se a ideia de que o árbitro é juiz de sua própria competência.  

                                                 
processo civil; por sua vez, a nulidade do compromisso (causa legal para aquela) se apura com base nos elementos 

do direito civil (direito material)”. (CAHALI, Francisco José. Op. cit., p. 318). 
405 Carlos Carmona leciona: “Consequência da autonomia da cláusula compromissória é a possibilidade de o 

próprio árbitro decidir acerca de qualquer controvérsia que diga respeito à convenção de arbitragem. […] Significa 

dizer que o dispositivo legal comentado trata de duas questões distintas, o caput disciplinando a autonomia da 

cláusula e o parágrafo estabelecendo o princípio da Kompetenz-Kompetenz (competência do árbitro para decidir 

sobre sua própria capacidade de julgar, da extensão de seus poderes, da arbitrabilidade da controvérsia, enfim, 

avaliando a eficácia e a extensão dos poderes que as partes lhe conferiram tanto por via de cláusula 

compromissória, quanto por meio de compromisso arbitral). 

A decisão que o árbitro tomar a respeito da questão que vier a ser submetida acerca da existência, validade, 

extensão e eficácia da convenção de arbitragem não será, de qualquer modo, inatacável, eis que poderá a parte 

eventualmente inconformada utilizar-se do expediente de que trata o art. 32 para impugnar a decisão final. Não 

existe qualquer preclusão que possa impedir eventual ataque do laudo sob a alegação de invalidade da convenção 

arbitral: tenham ou não as partes arguido a questão durante o procedimento arbitral, poderá o juiz togado, mediante 

provocação do interessado, anular o laudo por reconhecer, por exemplo, que a convenção arbitral era nula (o inciso 

I do art. 32, equivocadamente, reporta-se apenas ao compromisso), o que envolve a forma da convenção (menos 

rígida para a cláusula, mais rigorosa para o compromisso), a arbitrabilidade da controvérsia (art. 1º da Lei), 

extensão dos poderes do árbitro (pode dar-se no caso de cláusula arbitral limitada a certas questões contratuais, 

que não incluam aquela a respeito da qual o árbitro decidiu), entre tantas outras.” (CARMONA, Carlos Alberto. 

Arbitragem e processo. Op. cit., p. 175-176). 
406 Este artigo assim ordenava: “Sobrevindo no curso da arbitragem controvérsia acerca de direitos indisponíveis, 

e verificando-se que de sua existência, ou não, dependerá o julgamento, o árbitro ou o tribunal arbitral remeterá as 

partes à autoridade competente do Poder Judiciário, suspendendo-se o procedimento arbitral.  

Parágrafo único. Resolvida a questão prejudicial e juntada aos autos a sentença ou acórdão transitados em julgado, 

terá normal seguimento a arbitragem.” 
407 MAROLLA, Eugenia Cristina Cleto. A revogação do artigo 25 da Lei de Arbitragem... Op. cit., p. 215. 
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Por essa via, rendeu-se ensejo ao fortalecimento do efeito negativo do princípio da 

competência-competência, pelo qual se dá primazia cronológica aos árbitros em relação à 

jurisdição estatal para se pronunciar sobre a sua jurisdição. O Judiciário deve abster-se, pois, 

de rever a jurisdição arbitral até a fase de impugnação ou execução do laudo arbitral, nos termos 

do art. 20, § 2º da LA. Daí, alenta-se a celeridade e a eficiência processual.408 

Diante esse cenário, é de se afirmar que o princípio da especificação material da 

arbitragem não vai na contramão do movimento fortalecedor das competências dos árbitros. A 

função deste princípio é orientar o trabalho interpretativo do árbitro, trazendo os vetores 

temáticos que atraem e determinam a competência arbitral, dando segurança ao árbitro quanto 

às matérias que estão sob a sua jurisdição. 

                                                 
408 Antonio Carlos Wolkmer registra os seguintes problemas do Judiciário: “inoperacionalidade, lentidão, 

ritualização burocrática, comprometimento com os ‘donos do poder’ e falta de meios materiais e humano”. 

(WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura no direito. 3. ed. São 

Paulo: Alfa-Ômega, 1997, p. 89). Note-se, conforme Relatório do Banco Mundial: “Atualmente, o Judiciário é 

incapaz de assegurar a resolução de conflitos de forma previsível e eficaz, garantindo assim os direitos individuais 

e de propriedade. A instituição em análise tem se demonstrado incapaz em satisfazer as demandas do setor privado 

e da população em geral, especialmente as de baixa renda. Em face o atual estado de crise do sistema jurídico da 

América Latina e do Caribe, o intuito das reformas é o de promover o desenvolvimento econômico. A reforma do 

Judiciário faz parte de um processo de redefinição do estado e suas relações com a sociedade, sendo que o 

desenvolvimento econômico não pode continuar sem um efetivo reforço, definição e interpretação dos direitos e 

garantias sobre a propriedade. Mais especificamente, a reforma do judiciário tem como alvo o aumento da 

eficiência e equidade em solver disputas, aprimorando o acesso a justiça que atualmente não tem promovido o 

desenvolvimento do setor privado.” (DAKOLIAS, Maria. O setor judiciário na América Latina e Caribe: 

elementos para reforma. Tradução Sandro Eduardo Sardá. Documento Técnico. Washington, DC: Banco 

Mundial, n. 319, jun. 1996, p. 10). Por sua vez, analisando os indicadores de produtividade dos magistrados e 

servidores no Poder Judiciário do ano-base 2013, relata Thiago Rodovalho: “O fator tempo torna-se especialmente 

mais relevante quando cotejado com os números da Justiça Estatal: Cerca de 14 mil magistrados em primeiro grau, 

que julgam, em média, 1.082 processos por ano. Isso corresponde a 3 processos julgados por dia (considerando-

se 365 dias trabalhados ininterruptamente) ou 1 processo a cada três horas (para uma jornada de 9 horas). Em 

outras palavras, por ano, o juiz dedicará, em média, apenas três horas para o processo. Situação nos Tribunais 

Superiores: em 2013, 6.788 processos foram julgados em média por ministro (cerca de 18 processos/dia ou meia 

hora por processo, para uma jornada de 9 horas). Pior situação: STJ — em 2013, 8.909 processos foram julgados 

em média por ministro (cerca de 24 processos/dia ou cerca de vinte minutos por processo, para uma jornada de 9 

horas). TJ/SP (o maior tribunal do país): em 2013, 1.585 processos foram julgados em média por Desembargador 

(cerca de 4 processos/dia ou 1 processo a cada duas horas e meia, para uma jornada de 9 horas).” E continua: “Na 

Justiça Estatal, por razões inerentes à sua estrutura organizacional, o magistrado acaba por ser, naturalmente, um 

generalista. Isso não é um demérito, ao contrário, é necessário, ante à pulverizada gama de conflitos que chegam 

cotidianamente ao nosso Judiciário. Contudo, para certos conflitos mais específicos ou mais complexos, essa 

qualidade generalista pode não ser positiva. […] Ademais, outro grande atrativo da arbitragem é, sem dúvida, sua 

celeridade. No Judiciário, o cidadão sabe apenas quando entra em juízo, mas dificilmente conseguirá precisar 

quando sairá. Facilmente, um processo judicial supera a casa dos quinze, vinte anos de duração, o que gera muito 

custo e intranquilidade às partes. […] A flexibilidade do procedimento arbitral também é um atrativo. Em vez do 

engessamento do Código de Processo Civil, as partes, em conjunto com os árbitros, podem moldar o procedimento 

para um formato que lhes seja mais adequado, de acordo com o conflito, desde que preservados os princípios da 

igualdade e do contraditório.” (RODOVALHO, Thiago. Aspectos introdutórios da arbitragem. In: MOTTA 

JUNIOR, Aldemar et al. Manual de arbitragem para advogados. Brasília: Confederação das Associações 

Comerciais e Empresariais do Brasil, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 2015. Disponível em: 

<http://www.precisao.eng.br/manual-arbitragem.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2017). 
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A ideia subjacente deste princípio não é engessar a maleabilidade do princípio da 

competência-competência; é oferecer pautas orientadoras e diretivas e que suplementem os 

“vazios” regulatórios da ordem jurídica, por medidas determinadas ou determináveis. 

Por aí, percebe-se que cabe, em um primeiro momento, a apreciação administrativa 

acerca da arbitrabilidade, em seguida, um exame arbitral, e, por último, a análise judicial. Se a 

LA confere tal competência aos árbitros, na fase processual, e ao Judiciário, na fase da eventual 

impugnação ou execução do laudo arbitral, o regime jurídico-administrativo impõe à 

Administração o dever de controle interno de legalidade, por meio do qual lhe cabe ditar os 

temas da arbitrabilidade. 
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4 A CONCRETIZAÇÃO DO REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO PELA 

CLÁUSULA ARBITRAL 

 

4.1 Preceitos necessários  

 

Bem se notou que há prescrições específicas do regime jurídico-administrativo em sede 

de arbitragem (capítulo 2), bem como que a arbitrabilidade objetiva deve ser traduzida e 

constituída pela Administração, no caso concreto (capítulo 3). 

Nesse passo, as cláusulas arbitrais devem obedecer os direcionamentos específicos 

ditados pelo ordenamento jurídico. No presente capítulo, pois, a abordagem será sobre os 

preceitos necessários da cláusula arbitral, em vista do regime jurídico-administrativo, 

materializando as suas imposições. 

 

4.1.1 Preceitos indispensáveis gerais à cláusula arbitral para a operacionalização da 

arbitragem 

 

É de extrema importância o cuidado com o qual se deve redigir a cláusula arbitral. Há, 

de fato, condições necessárias para a sua operacionalização, tais quais: se a arbitragem será 

institucional — e a consequente observância do regulamento da instituição —, ou se será ad 

hoc, prevendo-se a forma de indicação de árbitros e o modo de iniciar o processo arbitral, bem 

como outras disposições suplementares, como o local da arbitragem, o idioma, a lei aplicável, 

prazos etc.409 Carlos Alberto de Salles elucida: 

 

A convenção de arbitragem […] muito especialmente em sua modalidade 

clausular, deve conter certos elementos básicos, aptos a permitir a instituição 

da arbitragem e seu desenvolvimento posterior […]. De fundamental 

importância, a esse propósito, a indicação do árbitro, ou da forma de escolhê-

lo, e, em especial para a Administração Pública, a maneira pela qual a 

arbitragem deverá ser processada, […] com indicação de seu procedimento ou 

suas características fundamentais.410 

 

Dessa forma, as partes devem optar pela arbitragem institucional ou ad hoc. Como já 

anotado, institucional é a arbitragem em que as partes indicam uma câmara arbitral (órgão 

                                                 
409 Sobre a questão, ver LEMES, Selma Maria Ferreira. Cláusulas arbitrais ambíguas ou contraditórias... Op. cit. 
410 SALLES, Carlos Alberto de. Op. cit., p. 269. 
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técnico) para administrar o procedimento. Na arbitragem ad hoc, as partes elegem os seus 

árbitros e estabelecem as regras do procedimento arbitral. 

Se as partes deliberarem pela arbitragem institucional, cabe-lhes eleger uma instituição 

arbitral, bem como esclarecer a lei aplicável, local e idioma da arbitragem. Optando por uma 

cláusula ad hoc, as partes devem elucidar a forma de eleição dos árbitros, como se procederá a 

intimação da parte, a lei aplicável, o local da arbitragem e outras especificações necessárias à 

instituição da arbitragem.  

Sendo assim, é preciso sejam preenchidas as condições basilares para que a arbitragem 

possa ser realizada e operacionalizada, haja vista que o não atendimento dos requisitos 

necessários da cláusula arbitral pode inviabilizar o processo arbitral. Sobre esta questão, a 

doutrina distingue as cláusulas cheias e as cláusulas vazias, e trata sobre as cláusulas 

patológicas. 

 

4.1.1.1 Cláusulas cheias e cláusulas vazias 

 

As cláusulas cheias são aquelas em que se estabelece a forma pela qual se instaura a 

arbitragem. Tal tarefa é, geralmente, realizada pela menção de que a arbitragem se realiza 

perante determinada instituição arbitral, seguindo-se o seu regulamento, conquanto seja viável 

uma cláusula arbitral cheia que institua uma arbitragem ad hoc. Em síntese, as cláusulas cheias 

“contêm os elementos para a nomeação dos árbitros e a consequente instituição da 

arbitragem”.411 

A cláusula cheia é a mencionada expressamente no art. 5º da LA, que assim dispõe:  

 

Reportando-se as partes, na cláusula compromissória, às regras de algum 

órgão arbitral institucional ou entidade especializada, a arbitragem será 

instituída e processada de acordo com tais regras, podendo, igualmente, as 

partes estabelecer na própria cláusula, ou em outro documento, a forma 

convencionada para a instituição da arbitragem. 

 

Por meio de uma cláusula cheia, viabiliza-se a instituição da arbitragem, sem a 

necessidade de se firmar um posterior compromisso arbitral. É esta a mensagem do art. 6º da 

LA ao prever que, não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, faz-se 

necessário firmar o compromisso. In verbis: 

 

                                                 
411 MUNIZ, Joaquim de Paiva. Curso básico de direito arbitral: teoria e prática. Juruá: Curitiba, 2015, p. 93. 
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Não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte 

interessada manifestará à outra parte sua intenção de dar início à arbitragem, 

por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, mediante 

comprovação de recebimento, convocando-a para, em dia, hora e local certos, 

firmar o compromisso arbitral. 

 

É de se ressaltar que as cláusulas cheias podem ser dispositivas ou remissivas. As 

cláusulas remissivas prescrevem os meios de instituição e as normas para processamento da 

arbitragem por meio da referência às regras de alguma entidade arbitral ou regras de arbitragem 

ad hoc, ao passo que as cláusulas cheias dispositivas preceituam esses meios e normas na 

própria cláusula.412 

Por outro lado, nas cláusulas vazias, não se estabelece nada mais do que o método de 

solução de conflitos: a arbitragem. Nessas cláusulas, prevê-se a solução do litígio pela via 

arbitral, mas sem especificar a forma como a arbitragem será instaurada. Não se dispõe, em 

especial, se a arbitragem ocorrerá ou não perante uma instituição arbitral. De tal modo, surgindo 

a controvérsia, a parte deve proceder conforme os arts. 6º e 7º da LA. 

Nessa linha, a parte deve notificar a outra (art. 6º, caput) e, se isso não for suficiente 

para a instauração da arbitragem, ingressa-se com ação judicial de instauração de arbitragem, 

prevista no art. 7º. Esta hipótese fica reservada para os casos em que a cláusula for vazia, pois 

a cláusula cheia versa sobre a forma de instituir a arbitragem e, portanto, tem eficácia imediata. 

Por fim, convém advertir que pode ocorrer de a cláusula cheia converter-se em vazia. 

Ilustrativamente, é o caso em que as partes elegem uma instituição arbitral para administrar a 

arbitragem, mas esta entidade não existe mais quando do surgimento do litígio, ou quando as 

partes estabelecem que cabe ao presidente de uma dada associação a indicação do árbitro, 

quando uma das partes falhar em tal tarefa, mas na superveniência do litígio, tal presidente 

recusa tal encargo. 

 

4.1.1.2 Cláusulas patológicas 

 

Visto isso, realce-se que, em diversas situações, a cláusula não fornece com clareza a 

forma de instituição da arbitragem, tampouco permite identificar a real intenção das partes em 

eleger o método arbitral. A doutrina denomina de cláusulas patológicas (“clauses 

pathologiques”) aquelas cláusulas imperfeitas, confusas e defeituosas que, pela deficiência de 

                                                 
412 MUNIZ, Joaquim de Paiva. Curso básico de direito arbitral. Op. cit., p. 90. 
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seus elementos mínimos, provoca dificuldades ao desenvolvimento harmonioso da 

arbitragem,413 podendo gerar a sua nulidade. 

As cláusulas patológicas podem ser: (i) inválidas ou (ii) suscetíveis de validade. As 

primeiras são aquelas que foram redigidas de modo incongruente, razão por que da sua leitura 

não se pode aferir tratar-se de cláusula arbitral, tais como quando, “apesar de receber a 

denominação de cláusula arbitral preveja procedimento que mais se assemelha à conciliação ou 

à mediação, bem como quando estabelece, na verdade, uma avaliação pericial”.414 Cláusulas 

assim redigidas não permitem que se infira que a arbitragem foi eleita como método de 

resolução de conflito e, portanto, serão consideradas nulas. 

A seu turno, podem haver cláusulas patológicas suscetíveis de validade que são as 

cláusulas vazias ou cheias415 que não esclarecem os elementos essenciais a respeito da 

arbitragem em si, mas cujos métodos de interpretação são capazes de elucidá-los. Selma Maria 

Ferreira Lemes assim exemplifica a obscuridade e contradição que essas cláusulas podem 

apresentar: 

 

não esclarecem a forma de eleição dos árbitros ou o modo da arbitragem 

(institucional ou ad hoc), as que indicam erroneamente instituição arbitral ou 

de modo insuficiente, as que apenas indicam o local da arbitragem, as que 

preveem a arbitragem e, no mesmo documento ou em apartado, indicam o foro 

judicial (cláusulas contraditórias), as que a redação indica a arbitragem para 

solucionar questões referentes à execução do contrato, podendo subentender-

se que as questões surgidas e referentes à resilição do contrato estariam 

excluídas (cláusulas ambíguas).416 

 

Em conclusão, na presença de cláusula arbitral formulada de modo dúbio, contraditório, 

deficiente ou imperfeito, a fim de verificar a sua validade, empregam-se métodos de 

interpretação que avaliam a real intenção das partes, e examinam a existência e validade da 

convenção de arbitragem. Não sendo possível aferir tratar-se de cláusula arbitral, a cláusula 

torna-se nula. Por outro lado, sendo possível esclarecer os elementos essenciais a respeito da 

arbitragem em si, a cláusula torna-se válida.  

                                                 
413 EISEMAMM, Frederic. Les clauses d’arbitrage pathologiques: essais in memorian Eugenio Minoli. Turim: 

Utet, 1974, p. 20, apud FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. Op. cit., p. 283. 
414 LEMES, Selma Maria Ferreira. Cláusulas arbitrais ambíguas ou contraditórias... Op. cit. 
415 Acertadamente, Leonardo de Faria Beraldo admite cláusula cheia patológica (BERALDO, Leonardo de Faria. 

Op. cit., p. 179 et seq.). 
416 LEMES, Selma Maria Ferreira. Cláusulas arbitrais ambíguas ou contraditórias... Op. cit. 
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Derradeiramente, não se pode confundir a discussão sobre as cláusulas inválidas com a 

das cláusulas escalonadas. A “cláusula escalonada” ou “clausula combinada”417 é aquela que 

combina as técnicas da mediação ou conciliação prévias e, a seguir, a arbitragem, na 

eventualidade de as primeiras não redundarem em acordo das partes.418  

Suscintamente, a cláusula escalonada combina sequencialmente diferentes meios de 

resolução de controvérsia. Aparece como a tentativa de solução da controvérsia por meio da 

mediação previamente à instauração da arbitragem (“cláusula med-arb”) ou mesmo durante o 

procedimento arbitral (“cláusula arb-med”).  

É crescente o movimento de adoção desta técnica em contratos públicos, sobretudo nos 

contratos complexos e de longa duração. Nesses casos, o comitê de conciliação ou mediação 

com caráter técnico é comumente denominado de “dispute boards”. Cuida-se, em verdade, de 

uma junta técnica que acompanha a execução do contrato e emite pareceres sobre eventuais 

conflitos técnicos.419 

                                                 
417 São denominadas no cenário internacional como “multi-tiered dispute resolution clauses”, “multi-step” ou 

“escalation clauses”. 
418 Nesse sentido, LEMES, Selma Maria Ferreira. Cláusulas escalonadas ou combinadas: mediação, conciliação e 

arbitragem. In: FINKELSTEIN, Cláudio; VITA, Jonathan B.; CASADO FILHO, Napoleão (Org.). Arbitragem 

internacional: UNIDROIT, CISG e direito brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 163-178. 
419 Compete observar, ainda que rapidamente, que os contratos analisados por esta tese (seção 4.2) revelam a 

tendência ao emprego de uma simbiose entre métodos autocompositivos e heterocompositivas, corroborando a 

tendência de um procedimento pré-contencioso. No contrato da Linha 4, a cláusula escalonada combina a prévia 

mediação com a arbitragem. Já o contrato da Linha 6 e o contrato da Linha 18 combinam a técnica da 

consensualidade e solução do conflito por Comissão Técnica previamente à arbitragem.  

Ao seu turno, o contrato do Mineirão determina que cabe a arbitragem, caso a controvérsia não tenha sido 

solucionada “amigavelmente pelo procedimento de mediação”. Na concessão do Estádio Fonte Nova, prevê-se a 

“peritagem técnica”, nos seguintes termos: “as Partes reconhecem que determinadas controvérsias resultantes deste 

Contrato poderão ser resolvidas por peritagem, em especial as matérias relacionadas a assuntos eminentemente 

técnicos ou matemáticos”. Este contrato revela que as conclusões da peritagem técnica são do tipo “non binding 

recommendations”, pois o “laudo pericial não faz coisa julgada entre as Partes e não as vincula”.  

Igualmente prevendo uma comissão técnica, o contrato da concessão da arena multiuso de Pernambuco dispõe que 

compete ao comitê técnico emitir parecer sobre questões relativamente a “divergências que venham a surgir quanto 

aos aspectos técnicos” correspondentes à prestação do serviço. Neste caso, parece que a gradação do parecer do 

Comitê é mais vinculante, pois o comando dado deve ser observado. Porém, faculta-se o uso de arbitragem para 

questões técnicas do contrato em questão.  

Enfim, a depender da modelagem adotada, as recomendações dos “Disputes Boards” podem variar à medida que 

eles sejam configurados como “Dispute Review Board”, cujo parecer não é de adoção obrigatória; “Dispute 

Adjudication Board”, os quais emitem recomendações vinculantes; ou “Combined Dispute Board” que podem 

podem recomendar ou decidir acerca dos conflitos. 

Como observação postremeira, vale grafar que a Lei n. 16.873/2018 do Município de São Paulo – que reconhece 

e regulamenta a instalação de Comitês de Prevenção e Solução de Disputas em contratos administrativos 

continuados celebrados pela Prefeitura de São Paulo – estabelece que tais Comitês poderão ter natureza revisora, 

adjudicativa ou híbrida, a depender dos poderes que lhe forem outorgados pelo contrato administrativo de obra 

celebrado. São “Comitês por Revisão” aqueles com poder de emitir recomendações não vinculantes às partes em 

litígio; são “Comitês por Adjudicação” aqueles com competência para emitir decisões contratualmente vinculantes 

às partes em litígio e são “Comitês Híbrido” aqueles que podem tanto recomendar quanto decidir sobre os conflitos, 

cabendo à parte requerente estabelecer a sua competência revisora ou adjudicativa. 
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Decerto, um processo anterior à arbitragem protege as partes contra o risco de uma ação 

irrefletida que levaria à litigiosidade, muitas vezes sem a sua necessidade. A incorporação de 

um processo prévio pode trazer o resfriamento dos ânimos, de modo que a sua inclusão nos 

contratos administrativos deve ser vista com bons olhos.420 

 

4.1.2 Preceitos necessários da cláusula arbitral para a arbitragem envolvendo a 

Administração 

 

4.1.2.1 Preceitos advindos das peculiaridades 

 

Deveras, a consequência jurídica de uma convenção de arbitragem não é uma prestação 

de serviços para a Administração Pública, como se passa nos contratos regidos pela LGL, mas 

a jurisdição a ser exercida pelos árbitros. 

Por este diferencial e por ser contrato privado da Administração, muitos dispositivos 

desta lei não são aplicáveis à convenção de arbitragem, o que não acarreta a possibilidade de a 

Administração desviar-se dos mandamentos do regime jurídico-administrativo incidentes. A 

obrigação de respeitar as peculiaridades das arbitragens público-privadas atrai a aplicação do 

art. 55, I, da LGL, que determina que os elementos característicos do contrato sejam nele 

elencados.421  

                                                 
420 Sobre as cláusulas escalonadas, ver TEVENDALE, Craig; AMBROSE, Hannah; NAISH, Vanessa. Multi-Tier 

Dispute Resolution Clauses and Arbitration. The Turkish Commercial Law Review, v. 1, n. 1, p. 31-40, fev. 

2015. 
421 Ao comentar este artigo de lei, Antônio Flávio de Oliveira anota que é desarrazoado que “em ato bilateral, 

natureza de que são portadores os contratos, fosse possível dispensar o elemento objeto. Não bastará a simples 

descrição do objeto licitado, porém, mais do que isso, é fundamental que o objeto contratado seja lícito e que sua 

descrição permita sua correta e inequívoca identificação, tanto para informar àqueles que contratam com a 

Administração Pública, como para identificar a todos o que, como e quanto está realizando o Poder Público, dando 

azo ao controle popular das ações administrativas, preconizado no art. 74, § 2º, da Constituição Federal de 1988. 

Sem uma boa e correta descrição do objeto no contrato, ficará comprometida a própria atuação do gestor do 

contrato e dos órgãos de controle interno e externo, ao passo que estes carecerão de parâmetro para fiscalizar se 

está se dando a execução de forma correta ou não. Portanto, ao se descrever o objeto do contrato na cláusula 

relativa a este aspecto, não é correto que a pretexto de economia ou praticidade faça-se remissão, para a 

compreensão da extensão, características ou qualidades que permitam a identificação do objeto a anexos ou 

adendos que somente poderão ser visualizados mediante o manuseio dos autos da licitação ou da contratação. Ora, 

agindo assim, viola-se o princípio da publicidade e da transparência, tornando inacessível para muitas informações 

que lhes permitiriam atuar em favor do interesse público.” (OLIVEIRA, Antônio Flávio de. Comentário à Lei de 

Licitações e Contratações Públicas: art. 55. Fórum de Contratação e Gestão Pública – FCGP. Belo Horizonte, 

v. 13, n. 153, p. 143-149, set. 2014). A corroborar, Joel de Menezes Niebuhr assevera: “o inciso I do art. 55 da Lei 

nº 8.666/93 determina que uma das cláusulas obrigatórias dos contratos é justamente o objeto e seus elementos 

característicos. Evidentemente, todos os contratos, administrativos ou privados, precisam dispor do seu objeto em 

detalhe, isto é, sobre o que é o contrato, ou melhor, o que o contratado terá que fazer. Trata-se da informação 

basilar do contrato. É importante que a Administração seja minuciosa na descrição do objeto, até para que ela 

posteriormente possa exigir tudo o que pretende do contratado.” (NIEBUHR, Joel de Menezes. Conteúdo do 
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Note-se que expressar tais elementos é ferramenta útil ao direcionamento do processo 

pela câmara arbitral e pelo árbitro,422 bem como para assegurar a legitimidade e validade da 

cláusula arbitral. Ademais, as câmaras ainda estão se adaptando às arbitragens com a 

Administração e, como os seus regulamentos, a rigor, são únicos e uniformes, é preciso que a 

cláusula esclareça as suas peculiaridades. 

Portanto, a cláusula arbitral deve ditar os seguintes elementos característicos ou 

peculiaridades: 

 

a) A adoção da arbitragem institucional, com a aplicação do regulamento da câmara 

arbitral escolhida pelas partes (art. 5º da LA). Como consignado, a arbitragem 

institucional se alinha de modo mais adequado à realidade da Administração Pública 

(seção 2.9). Aliás, tendo que esta é uma solução que melhor acomoda os valores da 

arbitragem e aqueles ditados pelo regime de direito público, propusemos à ANP,423 

na Audiência Pública (aviso n. 24/2017) realizada em 14 de novembro de 2017, 

precedida de Consulta Pública, a seguinte redação para as suas cláusulas arbitrais de 

futuros contratos da Agência: 

 

As partes, em comum acordo, deverão optar por institucionalizar a arbitragem em uma 

das câmaras de arbitragem cadastradas previamente perante a ANP, em consonância 

com as regras da câmara escolhida. 

As partes interessadas terão o prazo de 30 (trinta) dias para selecionar a câmara de 

arbitragem. Não havendo acordo, a câmara de arbitragem será definida pela 

Contratante. 

 

Calha consignar, por oportuno, que esta sugestão se configura em cláusulas cheias, 

estabelecendo a forma pela qual se instaura a arbitragem. Sem isto, as partes têm que 

proceder conforme os arts. 6º e 7º da LA, retirando-se a celeridade e a eficiência que 

se espera da arbitragem. 

Derradeiramente, veja-se que a solução dada pela também pelo Decreto n. 

46.245/2018 do Estado do Rio de Janeiro é interessante. O seu art. 8º dispõe que cabe 

                                                 
contrato administrativo. Fórum de Contratação e Gestão Pública – FCGP. Belo Horizonte, v. 10, n. 120, p. 27-

46, dez. 2011). 
422 Irene Nohara grafa: “O problema enfrentado no emprego da arbitragem nos contratos administrativos é 

principalmente aquele em que ocorre se o árbitro não tiver devido conhecimento das normas que regem a 

Administração Pública”. (NOHARA, Irene. Arbitragem nos contratos administrativos de infraestrutura e interesse 

patrimonial disponível: a fênix ou o cavalo de Troia? Direito Administrativo, 23 abr. 2017. Disponível em: 

<http://direitoadm.com.br/arbitragem-nos-contratos-administrativos>. Acesso em: 18 dez. 2017). 
423 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de; ESTEFAM, Felipe Faiwichow. Sugestões para a redação de 

cláusulas arbitrais: Consulta e Audiência Públicas n. 24/2017. 08 de novembro de 2017. 
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“ao contratado escolher, no momento da celebração do instrumento contratual, o 

órgão arbitral institucional encarregado de processar a arbitragem, dentre os 

cadastrados”. 

b) Os árbitros decidirão com base nas leis substantivas brasileiras. Isso por força da 

indisponibilidade normativa quanto ao direito brasileiro e do princípio da legalidade, 

insculpido no art. 5º, II; art. 84, IV; art. 78, caput; art. 85, caput e VII; e art. 37, caput, 

da CR. 

c) A sede da arbitragem e, logo, o lugar da prolação da sentença arbitral deve ser o 

Brasil, conforme o art. 55, § 2º, da LGL. Na mesma linha, outras leis setoriais seguem 

esta orientação, tais como: art. 11, III, da Lei das PPPs e art. 23-A da Lei das 

Concessões Comuns. 

d) O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem deve ser o português, mas é 

possível instruir o processo com depoimentos ou documentos em qualquer outro 

idioma, desde que sejam traduzidos. O uso do português decorre do princípio da 

publicidade (art. 37, caput, da CR). 

e) O uso do critério de julgamento por direito, na esteira do art. 2º, § 3º, da LA, art. 37, 

caput, da CR. 

f) Observância ao princípio da publicidade, em conformidade com o art. 2º, § 3º, da LA 

e com o art. 37, caput, da CR.424 

 

Esses elementos devem incidir, vinculada e unilateralmente, por conduta administrativa, 

na cláusula arbitral, a fim de dar cumprimento aos preceitos legais. Todavia, realce-se que 

escolher a câmara e investir o árbitro de jurisdição são atividades que devem ser feita pelas 

partes. O modo pelo qual estas escolhas devem ser realizadas foi aventado na seção 2.9.  

Sobre a escolha da câmara, é preciso que sejam asseguradas características satisfatórias 

e a especialidade no controle e condução de processos arbitrais. Acerca da escolha dos árbitros, 

é imprescindível que esta seleção seja realizada à luz dos atributos que o julgador deve reunir, 

valendo lembrar que não se pode desconsiderar que deva ser um profissional completo: ser 

técnico, ético, organizado, coerente, preparado, “ter agenda” para a arbitragem etc.  

 

                                                 
424 No âmbito dos contratos internacionais, os preceitos necessários da cláusula arbitral são mais reduzidos. 

Conforme o TCU, as cláusulas necessárias para utilização da arbitragem são: a) a previsão de que as partes irão 

utilizar esta modalidade para a solução do conflito; b) a lei aplicável; e c) o local da arbitragem. (BRASIL. Tribunal 

de Contas da União. Acórdão n. 1.720/2016. Op. cit.). 
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4.1.2.2 Preceitos sucedidos do princípio da especificação material da arbitragem 

 

O conteúdo da cláusula arbitral deve ser expresso, e a sua descrição deve permitir a 

correta e inequívoca identificação dos termos da arbitragem.  

Em arbitragens de que a Administração faça parte, esta prática não pode ser interpretada 

como algo conveniente ou recomendável, mas como algo cogente. Assim, a Administração 

deve desificar os “direitos patrimoniais disponíveis” na cláusula arbitral, constituindo as 

matérias da arbitragem. 

De outra banda, frise-se que a demarcação dos confins da arbitrabilidade objetiva do 

contrato é pertinente também porque a jurisdição estatal é exclusiva quanto à apreciação dos 

conflitos relativos aos direitos indisponíveis do contrato administrativo. Para tal fim, a 

densificação da arbitrabilidade objetiva do caso concreto é suficiente, haja vista que o art. 1º, § 

1º, da LA exige tal demarcação e não a da competência judicial. Isso não obstante, é conveniente 

elucidar as medidas que apenas o Judiciário pode determinar (tutelas cautelares e de urgência). 

Por sua vez, vale destacar que é factível que as partes negociem quais das matérias 

arbitráveis serão objeto da cláusula arbitral, na linha do que suscitou o “projeto Labetoulle bis” 

(seção 3.1.2). Eis o que nota Carlos Alberto de Salles sobre a questão:425 

 

Evidentemente, tratando-se de matéria submetida à livre disponibilidade dos 

contratantes, nada as impede de delimitar o objeto a ser submetido à 

arbitragem, de forma que esta verse apenas sobre parcela do contrato ou de 

suas eventuais consequências. O que o dispositivo legal repudia é exatamente 

o contrário, ou seja, o estabelecimento de uma convenção para qualquer litígio 

surgido entre as partes, sem relacioná-lo a uma relação jurídica específica.  

 

Mas, impõe-se, primeiro, que a Administração especifique os direitos patrimoniais 

disponíveis do caso concreto, limitando o âmbito das negociações. Em seus diálogos, as partes 

podem formular propostas de textos e redações, em consideração das questões que 

provavelmente surgirão durante o período do contrato, e decidir sobre os limites do poder dos 

árbitros, excluindo ou não matérias da arbitragem.426 

Outrossim, estas negociações podem ser úteis para melhorar a qualidade, a seriedade, a 

determinabilidade e a claridade da cláusula arbitral. Por meio de negociações, reflexões e 

                                                 
425 SALLES, Carlos Alberto de. Op. cit, p. 212. Mas, no âmbito das arbitragens público-privadas, entende que “o 

particular contratante terá de simplesmente aceitar as estipulações convencionais previamente estipuladas pela 

Administração e veiculadas pelo instrumento convocatório.” (Ibidem, p. 272). 
426 Ver ABRAMS, Roger I. Op. cit., p. 432 et seq. 
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aperfeiçoamento, as partes afinam também o texto em termos jurídicos. Roger I. Abrams assim 

elucida:  

 

Em geral, negociar previamente à arbitragem é apenas um “good bargaining”. 

As partes que negociam previamente à arbitragem esforçar-se-ão por clareza 

em seu delineamento; elas lidarão com disputas previsíveis; elas completarão 

o seu contrato pela inclusão de todos os pré-requisitos necessários à sua 

administração. Elas definirão certos termos para especificar suas intenções. 

[…] Finalmente, elas delinearão o escopo do poder do árbitro e estabelecer os 

procedimentos para o seu uso […] Ao seguir estes nortes, as partes podem 

controlar sua própria criação — o tribunal de arbitragem — para que as 

decisões tomadas pelos árbitros sejam consistentes em relação a como as 

partes decidiram a disputa caso fossem por si próprias compelidas a chegar a 

uma final e obrigatória resolução […].427 

 

Para viabilizar essa proposta, o edital teria de possibilitar a alteração da cláusula arbitral, 

para fins de reduzir, aclarar ou densificar ainda mais as matérias da arbitragem previstas.428 Daí, 

em sequência à adjudicação, o particular seria convocado para negociar com a Administração, 

aperfeiçoando o conteúdo da cláusula. 

 

4.2 Análise prática de cláusulas arbitrais quanto aos seus preceitos necessários 

 

Em vista dos preceitos necessários da cláusula arbitral para a arbitragem da qual a 

Administração participe, a presente seção incursiona na averiguação de algumas cláusulas 

                                                 
427 Ibidem, p. 431. No original: “In general, negotiating in anticipation of arbitration is just good bargaining. 

Parties who do bargain in anticipation of arbitration will strive for clarity in their draftsmanship; they will deal 

with foreseeable disputes; they will complete their agreement by including all the necessary prerequisites to its 

administration. They will define certain terms to specify their intentions. They will recognize the implications of 

bargaining over what might be termed ‘clauses without boundaries.’ […] Finally, they will delineate the scope of 

the arbitrator’s power and establish procedures for its use. […] By following these guideposts, parties can control 

their own creation — the arbitration tribunal — so that decisions reached by arbitrators are consistent with how 

the parties would have decided a dispute had they been forced to come to a final and binding resolution 

themselves.” 
428 Em matéria de direito comunitário, Luís Verde de Sousa ensina: “Temos vindo a reconduzir a negociação, ao 

nível da formação dos contratos públicos, à interacção dialógica existente entre os sujeitos do procedimento tendo 

em vista a co-construção do conteúdo do projecto contratual (de todo ou apenas de uma parte). Pretendemos, com 

esta noção, recortar aqueles casos em que os ‘inputs’ contratuais resultam de um verdadeiro diálogo entre as partes 

e não da actuação isolada de uma delas, que os oferece ou impõe. Independentemente do momento em que ocorra 

(antes ou depois da apresentação das propostas ou mesmo já após a adjudicação), este movimento conjunto 

pressupõe a modificabilidade do quid sobre que incide a negociação (o caderno de encargos, as propostas 

apresentadas ou o projecto contratual resultante da ‘fusão’ do caderno de encargos com a proposta adjudicada). 

Com efeito, se aquilo sobre que recai a interacção das partes não pode ser objecto de qualquer alteração não 

estaremos aí diante de uma verdadeira negociação, mas perante um mero diálogo.” (SOUSA, Luís Verde de. 

Novidades em matéria de negociação de propostas na nova directiva europeia da contratação pública. Revista de 

Contratos Públicos – RCP. Belo Horizonte, v. 6, n. 10, p. 139-157, set./fev. 2017. As notas de rodapé não foram 

transcritas). 
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arbitrais utilizadas em contratos administrativos, para verificar se elas se adequam aos ditos 

preceitos. 

 

4.2.1 O método 

 

A metodologia empregada nesta seção foi a documental de fontes primárias, avaliando 

alguns editais de licitação e contratos administrativos de PPP, no âmbito da Copa do Mundo de 

2014 (concessões administrativas de serviços e obras em estádios) e na esfera do Estado de São 

Paulo (concessões patrocinadas travadas no setor de infraestrutura de mobilidade). 

Nessa análise, empregou-se a técnica de avaliação qualitativa, pela qual o pesquisador 

coleta informações e evidências, e procura identificar tendências e padrões relevantes para, em 

um segundo momento, avaliar essas tendências.429 Nesse vezo, foram propostas questões 

analíticas430 para cada cláusula arbitral investigada, a fim de identificar o atendimento dos 

preceitos necessários da cláusula arbitral, acima consignados. 

Em consideração deste método, foram avaliadas as cláusulas arbitrais de quatro 

contratos administrativos celebrados para fins da Copa do Mundo de 2014 (contratos dos 

estádios do “Mineirão”, “Pernambuco”, “Fonte Nova” e “Dunas”) e outros quatro contratos 

administrativos celebrados no âmbito do Estado de São Paulo (contratos da Linha 4, Linha 6, 

Linha 18 e Tamoios).431  

                                                 
429 MARTINS, Gilberto de Andrade; THEÓPHILO, Carlos Renato. Metodologia da investigação científica para 

ciências sociais aplicadas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 53. 
430 As questões analíticas são proposições que permitem a articulação entre pressupostos teóricos de um estudo e 

os dados da realidade. (MARTINS, Gilberto de Andrade; THEÓPHILO, Carlos Renato. Op. cit., p. 53). 
431 No âmbito da Copa do Mundo de 2014, foram examinados: (i) o contrato de concessão administrativa do 

Estádio Magalhães Pinto (Mineirão); (ii) o contrato de concessão administrativa da arena Multiuso Pernambuco; 

e (iii) o contrato de concessão administrativa do estádio da Fonte Nova e (iv), o contrato de concessão 

administrativa da arena das Dunas (Dunas). 

Os contratos analisados da Copa do Mundo de 2014 encontram-se disponibilizados em: MINAS GERAIS. 

Mineirão, 22 de Janeiro de 2014. Disponível em: <http://www.ppp.mg.gov.br/sobre/projetos-de-ppp-

concluidos/ppp-mineirao>. Acesso em: 18 dez. 2017; RECIFE. Arena Multiuso Pernambuco. Disponível em: 

<http://www.transparencia.gov.br/copa2014/cidades/execucoesFinanceirasDetalhe.seam;jsessionid=E04398DFB

72BD080E2FEFFAFA4548A14.portalcopa?execucaoFinanceira=14&empreendimento=7>. Acesso em: 18 dez. 

2017; BAHIA. Arena Fonte Nova. Disponível em: 

<http://www.sefaz.ba.gov.br/administracao/ppp/projeto_fontenova.htm>. Acesso em: 18 dez. 2017 e RIO 

GRANDE DO NORTE. Arena das Dunas. Disponível em: 

<http://www.transparencia.gov.br/copa2014/cidades/licitacoesDetalhe.seam?licitacao=1&empreendimento=6>. 

Acesso em: 18 dez. 2017.  

Por sua vez, no âmbito do Estado de São Paulo, analisaram-se: (i) o contrato de concessão patrocinada da Linha 4 

– Amarela, do Metrô; (ii) o contrato de concessão patrocinada da Linha 6 – Laranja, do Metrô; (iii) o contrato de 

concessão patrocinada da Linha 18 – Bronze (Modal Monotrilho) e (iv) a concessão patrocinada para os serviços 

públicos de operação e manutenção da Tamoios. A versão assinada dos contratos, os documentos pertinentes à 

licitação e as atas de reunião de todos os contratos estudados encontram-se disponibilizados em sua integralidade 

no sítio eletrônico: SÃO PAULO. Lançamento dos Projetos de Concessão e Mobilidade Urbana. Disponível 

em: <http://www.parcerias.sp.gov.br/Parcerias/Projetos/Portfolio>. Acesso em: 18 dez. 2017. 
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Os contratos administrativos ora analisados são PPPs. Assim, para contextualizar o 

ambiente jurídico em que as cláusuals arbitrais em questão foram inseridas, vale consignar que 

as PPPs são regidos pela Lei n. 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Consiste no contrato 

administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa.  

A concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas, 

quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do 

parceiro público ao parceiro privado (art. 2º, § 1º). Já a concessão administrativa é o contrato 

de prestação de serviços ou de obras públicas de que a Administração Pública seja a usuária 

direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens 

(art. 2º, § 2º). 

A próposito das PPPs, vale também transcrever a seguinte lição de Carlos Ari Sundfeld: 

 

A característica central das concessões administrativa e patrocinada que 

motivou a nova disciplina legal é a de gerar compromissos financeiros estatais 

firmes e de longo prazo. Como o concessionário fará investimentos logo no 

início da execução e será remunerado posteriormente, dois objetivos se põem: 

tanto impedir que o administrador presente comprometa irresponsavelmente 

recursos públicos futuros, como oferecer garantias que convençam o 

particular a investir.432 

 

Enfim, as PPPs oferecem um extenso leque de investimentos, que podem ser usados 

para diversos fins públicos de múltiplos setores, como estádios, infraestrutura viária, 

metroviária, saneamento básico e outras. Em consideração de tais investimentos e de que a PPP 

é um contrato de longo período, o arranjo jurídico deste contrato exige um ambiente de 

cooperação e uma soma de esforços para que o objeto avençado tenha êxito. 

 

4.2.2 Avaliação sobre os preceitos advindos das peculiaridades 

 

Ficou assentado que é preciso um cuidado especial ao se redigir uma cláusula arbitral. 

Faz-se mister sejam ditadas as condições necessárias características à arbitragem público-

privada. Justamente, o escopo da presente análise prática aborda o atendimento ou não dessas 

condições necessárias. 

As questões analíticas acerca dos preceitos necessários peculiares para a 

operacionalização da arbitragem envolvendo a Administração visam trazer respostas acerca da 

                                                 
432 SUNDFELD, Carlos Ari. Guia jurídico das Parcerias Público-Privadas. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). 

Parcerias Público-Privadas. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 25. 
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existência de prescrições expressas nas cláusulas arbitrais sobre: (i) a forma de escolha dos 

árbitros; (ii) o direito aplicável; (iii) a sede da arbitragem; (iv) o idioma da arbitragem; (v) o 

procedimento aplicável, (vi) o critério de julgamento por direito e (vii) o respeito ao princípio 

da publicidade. 

Os contratos avaliados são anteriores à Lei n. 13.129/2015. Embora a exigência da 

adoção do critério de direito e o respeito ao princípio da publicidade tenham advindo, 

expressamente, apenas em 2015, com esta lei, cumpre sejam analisados estes critérios, pois já 

estavam implícitos no ordenamento.  

 

4.2.2.1 Os contratos da Copa do Mundo de 2014 

 

Para atender à Copa de 2014, foram realizados diversos investimentos e celebrados 

diversos contratos. No âmbito legislativo, a Lei n. 12.462, de 4 de agosto de 2011, instituiu o 

Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), que ficou aplicável às licitações e 

contratos necessários à realização, dentre outros, da Copa do Mundo Fifa 2014 (art. 1º, II).  

Nesse cenário, diversos estádios ou arenas foram construídos ou modernizados para o 

campeonato. Para a presente análise, investigaram-se as cláusulas arbitrais dispostas nos 

contratos administrativos retroanunciados. 

Pois bem. O contrato da arena multiuso de Pernambuco olvidou-se de contemplar a 

previsão expressa sobre:“(ii) o direito aplicável”, assim como das questões “(vi) o critério de 

julgamento por direito” e “(vii) o respeito ao princípio da publicidade”. Já o contrato do 

Mineirão e do Estádio Fonte Nova responderam positivamente a todas as questões analíticas, 

salvo as (vi) e (vii). Por fim, o contrato de Dunas olvidou apenas de incluir o respeito ao 

princípio da publicidade: (vii). 

Nestes termos, em relação ao contrato de concessão administrativa do Estádio Mineirão, 

ao contrato de concessão administrativa da arena multiuso de Pernambuco (“Pernambuco”), ao 

contrato de concessão administrativa do Estádio Fonte Nova (“F. Nova”) e ao contrato de 

concessão administrativa do Estádio das Dunas (“Dunas”), obtiveram-se as respostas abaixo 

tabeladas, sendo o sinal (✓) correspondente à resposta afirmativa e o sinal ( - ) indicativo de que 

não consta previsão contratual sobre a matéria perguntas: 
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Questões analíticas Mineirão Pernambuco F. Nova Dunas 

(i) a forma de escolha dos árbitros ✓ ✓ ✓ ✓ 

(ii) o direito aplicável ✓ - ✓ ✓ 

(iii) a sede da arbitragem ✓ ✓ ✓ ✓ 

(iv) o idioma da arbitragem ✓ ✓ ✓ ✓ 

(v) o procedimento aplicável ✓ ✓ ✓ ✓ 

(vi) o critério de julgamento por 

direito 

- - - - 

(vii) o respeito ao princípio da 

publicidade 

- - - - 

 

Defronte a falhas quanto aos elementos característicos (ou peculiaridades) da cláusula 

arbitral, espera-se que o árbitro empregue métodos de interpretação, a fim de desvendá-los a 

partir do regime jurídico-administrativo. Via de consequência, não se pode falar que a ausência 

dos elementos característicos torna a cláusula arbitral automaticamente patológica. 

Em outros termos, se, por um lado, é verdade que há falhas, já que não há previsão 

expressa sobre todas as questões analíticas, por outro, estas falhas não tornam as cláusulas 

analisadas patológicas, haja vista que, empregando-se métodos de interpretação, pode-se 

concluir pela incidência dos elementos característicos. 

Nessa trilha, a ausência de estipulação do critério de julgamento por direito (ou vedação 

ao uso do critério da equidade) impõe que o árbitro compreenda que a Administração se 

submete ao princípio constitucional da legalidade, atraindo a aplicação dos art. 5º, II; art. 84, 

inciso IV; art. 78, caput; art. 85, caput e inciso VII; e art. 37, caput, da CR e, pois, o critério de 

direito à arbitragem. 

Quanto à ausência do critério do direito aplicável (contrato da arena Pernambuco), cabe 

ao árbitro compreender que o mesmo princípio atrai a aplicação da legislação brasileira, certo, 

ainda, que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro determina, em seu art. 9º, caput, 

que se aplica a lei do país onde a obrigação se constituir. 

E, a respeito do princípio da publicidade, o árbitro deve alcançar a mensagem fornecida 

pela Constituição (art. 37, caput), que determina a sua obrigatória observância pela 

Administração.  
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Em que pese a possibilidade de suprirem-se as falhas ocorridas, o administrador não 

pode agir com descuido, a exigir uma interpretação mais acurada dos árbitros e das instituições 

arbitrais quanto à aplicação do regime jurídico-administrativo, pois é função da Administração 

consignar na cláusula arbitral os elementos característicos da arbitragem público-privada, 

evitando interpretações equivocadas e assegurando a validade da arbitragem. 

 

4.2.2.2 As PPPs do Estado de São Paulo 

 

Propedeuticamente, convém assinalar que, no âmbito do Estado de São Paulo,433 

constam sete procedimentos arbitrais envolvendo este Estado, cuja maioria se desenvolve ou se 

desenvolveu perante a CCI. Três desses procedimentos já se encerram, estando quatro em 

andamento. Dois deles discutem questões do contrato da Linha 4 (pedido de seccionamento de 

passageiros e indenizações; e pedido de reequilíbrio econômico-financeiro), com início em 

setembro de 2017, e outros dois versam sobre os contratos das Linhas “A” e “F”, com início no 

segundo semestre de 2017, abordando questões sobre o reequilíbrio econômico-financeiro. 

É de se sublinhar, ainda à guisa de introdução, que a Lei Orgânica da PGE-SP prevê, na 

estrutura da Subprocuradoria Geral do Contencioso Geral, a Assistência de Arbitragens,434 e 

que, por meio da Resolução de 17 de outubro de 2017, o Procurador Geral designou três 

procuradores do Estado para prestarem auxílio à Assistência de Arbitragens.  

Demais disso, em artigo científico, três procuradores do Estado de São Paulo 

defenderam “a necessidade premente de adoção de um modelo de Arbitragem padrão para as 

parcerias público-privadas no Estado de São Paulo, tanto como forma de garantir uma coerência 

dentro da Administração, como para oferecer maior segurança para a execução futura destes 

contratos”, razão pela qual sugeriram um modelo de cláusula.435 Não se chegou ainda a um 

                                                 
433 Informação recebida da PGE-SP, via protocolo n. 676501716349, data: 02 out. 2017. Documento enviado 

anexado. 
434 Trata-se da Lei Complementar n. 1.270, de 25 de agosto de 2015, cujo art. 23, IV, dispõe que cabe à Assistência 

de Arbitragens: 

“a) atuar em todos os procedimentos arbitrais de interesse da Fazenda Pública;  

b) promover a interlocução da Procuradoria Geral do Estado com os demais órgãos e entidades da Administração 

Estadual para subsidiar a defesa da Fazenda Pública nas arbitragens instauradas;  

c) coordenar a atuação das empresas e fundações nas arbitragens de interesse desses entes, quando não for o caso 

de representação direta pela Procuradoria Geral do Estado;  

d) opinar a respeito do juízo de conveniência de a Fazenda Pública submeter-se à arbitragem, prévia ou 

posteriormente ao conflito;  

e) emitir orientações genéricas ou específicas a respeito das questões relacionadas à arbitragem.” 
435 A cláusula sugerida é a seguinte: “1. Qualquer disputa ou controvérsia entre as partes contratantes que não seja 

dirimida de forma consensual ou pela Comissão Técnica será submetida à ARBITRAGEM, de acordo com a Lei 

federal no 9.307/96. 2. A arbitragem será institucional e realizada em língua portuguesa, com sede no Brasil e 
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consenso sobre uma cláusula padrão a ser adotada, nem mesmo se uma padronização deve ser 

adotada. 

Por fim, impende inserir um breve descritivo sobre o cenário contratual de cada uma 

das PPPs ora sob enfoque. O contrato da Linha 4 é contrato complexo de infraestrutura que 

envolve a interconexão de diferentes contratos e cuja finalidade é a operação de uma linha de 

metrô, com o fornecimento de material rodante e sistemas de sinalização, de comunicação e de 

controle e supervisão. O emprendimento contou com financiamento internacional, contraído 

pelo Estado de São Paulo com o Banco Interamericano para Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD). Já o segundo (Linha 6) foi a primeira linha de metrô a ser realizada inteiramente por 

PPP (concessão patrocinada). 

A seu turno, o contrato da Linha 18 é uma concessão patrocinada para construção e 

operação da referida linha, em sistema de monotrilho, para interligar São Paulo com a região 

do ABC Paulista, cujo investimento ficou previsto em R$ 4,2 bilhões. Por fim, avaliou-se o 

contrato de Tamoios, pois , salvo os contratos das Linhas 4, 6 e 18, os contratos relativos às 

demais linhas não optaram pela arbitragem. Sobre o objeto do contrato de Tamoios, note-se que 

o parceiro privado assumiu a operação e a manutenção da Rodovia SP 099 e os contornos de 

Caraguatatuba e São Sebastião, bem como a execução de obras civil no trecho da Serra da 

referida rodovia.  

Isto colocado, insta revelar que o resultado das questões analíticas sobre as condições 

necessárias da arbitragem foi o seguinte: 

 

 

                                                 
utilização da legislação de direito material nacional. 3. Os atos do processo arbitral serão públicos, ressalvadas as 

hipóteses de sigilo decorrentes da lei, de segredo de justiça, de segredo industrial ou quando imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado. 4. Os árbitros não poderão proferir juízo de equidade. 5. As partes contratantes 

poderão submeter à arbitragem os seguintes conflitos: (i) reconhecimento do direito e determinação do montante 

respectivo da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, em favor de qualquer das partes, em todas as 

situações previstas no Contrato de Concessão; (ii) reconhecimento de hipóteses de inadimplemento contratual de 

qualquer das partes ou anuentes; (iii) cálculo e aplicação do reajuste previsto no Contrato de Concessão; (iv) 

acionamento dos mecanismos de garantia estipulados no Contrato de Concessão; (v) valor da indenização no caso 

de extinção do Contrato de Concessão; (vi) inconformismo de qualquer das partes com a decisão da Comissão 

Técnica. 6. As partes poderão, ainda, submeter à arbitragem, de comum acordo, outras controvérsias relacionadas 

com a interpretação ou execução do Contrato de Concessão, delimitando claramente o seu objeto no compromisso 

arbitral. 7. A instauração do procedimento arbitral não desonera as partes de cumprirem suas obrigações 

contratuais. […].” (JUNQUEIRA, André Rodrigues; OLIVEIRA, Mariana Beatriz Tadeu de; SANTOS, Michelle 

Manaia. Cláusula de solução de controvérsias em contratos de parcerias público-privadas: estudo de casos e 

proposta de redação. Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. São Paulo, n. 77/78, p. 285-313, 

jan./dez. 2013). Os autores estudaram o contrato firmado pelo Metrô para Linha 4, o contrato firmado pela 

SABESP na PPP de São Lourenço e o contrato firmado pelo DAEE para Sistema de Reservatórios de Controle de 

Cheias. 
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Questões analíticas Linha 4 Linha 6 Linha 18 Tamoios 

(i) a forma de escolha dos 

árbitros 

✓ ✓ ✓ ✓ 

(ii) o direito aplicável ✓ ✓ ✓ ✓ 

(iii) a sede da arbitragem ✓ ✓ ✓ ✓ 

(iv) o idioma da arbitragem ✓ ✓ ✓ ✓ 

(v) o procedimento aplicável ✓ ✓ ✓ ✓ 

(vi) o critério de julgamento por 

direito 

- ✓ ✓ ✓ 

(vii) o respeito ao princípio da 

publicidade 

- ✓ - - 

 

Em análise desses resultados, basta notar que o contrato da Linha 4 não previu a adoção 

do critério de julgamento por direito; e apontou a sede no Brasil, sem trazer a cidade-sede, 

devendo-se, pois, aplicar o art. 55, § 2º, da LGL (seção 2.4), de modo que a sede deve ser São 

Paulo (cláusula 35.18). Houve problemas também quanto à estipulação da observância do 

princípio constitucional da publicidade. Sobre tais ausências, devem ser aplicados os mesmos 

argumentos utilizados na análise das cláusulas arbitrais relativas aos contratos da Copa de 2014 

(seção 4.2.2.1). 

Em um balanço geral, percebe-se que faltou a previsão sobre a adoção do critério de 

direito e o respeito ao princípio da publicidade. Mas, como adiantado, os contratos avaliados 

são anteriores à Lei n. 13.129/2015. Quanto aos demais elementos, a praxe administrativa 

revelou-se, em grande medida, atenta, inserindo-os em seus contratos. Convém pontuar, por 

último, que a previsão do idioma português é prudente, já que muitas câmaras — conquanto 

estejam, aos poucos, se adaptando à Administração — são, a rigor, internacionais e seus 

regulamentos são únicos e uniformes.436 

 

 

 

 

 

                                                 
436 MAROLLA, Eugenia Cristina Cleto. A arbitragem e os contratos... Op. cit., p. 201. 
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4.2.3 Avaliação sobre os preceitos sucedidos do princípio da especificação material da 

arbitragem 

 

O escopo da presente análise prática é abordar se e em que medida as matérias da 

arbitragem foram anunciadas na cláusula arbitral. Esta verificação é precisa, em vista de que as 

cláusulas arbitrais genéricas, no cenário do direito administrativo, são problemáticas.  

Assim sendo, as questões analíticas ora realizadas visam a verificar se há determinação 

das matérias da arbitragem e, via oblíqua, se há determinação das matérias de competência 

judicial. Ademais, como é adequado que, nos contratos complexos ou nos de longo prazo, haja 

a previsão do firmamento de novas convenções de arbitragem, a fim de que novas matérias 

arbitráveis possam ser submetidas ao juízo arbitral, é pertinente também averiguar se houve tal 

previsão. As questões analíticas são: 

 

I. Consta previsão expressa e clara sobre as matérias passíveis de submissão à arbitragem? 

II. Consta previsão expressa da possibilidade de submissão de outras matérias à 

arbitragem? 

 

4.2.3.1 Os contratos da Copa do Mundo de 2014 

 

Em avaliação do contrato de concessão administrativa do Estádio Mineirão, do contrato 

de concessão administrativa da arena multiuso de Pernambuco (“Pernambuco”), do contrato de 

concessão administrativa do Estádio Fonte Nova (“F. Nova”) e do contrato de concessão 

administrativa do Estádio das Dunas (“Dunas”), as respostas obtidas são as abaixo apontadas, 

sendo o sinal (✓) correspondente à resposta afirmativa e o sinal ( - ) indicativo de que não 

consta previsão contratual sobre a matéria perguntas: 
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Questões analíticas Mineirão Pernambuco F. Nova Dunas 

I. Consta previsão 

expressa e clara sobre as 

matérias passíveis de 

submissão à arbitragem? 

✓ - - - 

II. Consta previsão 

expressa da possibilidade de 

submissão de outras matérias à 

arbitragem? 

✓ - - - 

 

O contrato da concessão do Mineirão anuncia as matérias que interessam ao juízo 

arbitral, delimitando o conteúdo da arbitragem. Neste contrato, são suscetíveis de arbitragem 

divergências relativas as seguintes matérias: a) reconhecimento do direito e determinação do 

montante respectivo da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, em favor de 

qualquer das partes; b) reconhecimento de hipóteses de inadimplemento contratual por 

quaisquer das partes; c) acionamento dos mecanismos de garantia previstos no contrato; d) valor 

da indenização no caso de extinção do contrato; e e) inconformismo de quaisquer das partes 

com a decisão do comitê de mediação ou dos comitês de governança. 

As matérias tematizadas são de ordem patrimonial e econômica e correspondem ao 

plano do arbitrável. Ressalte-se, o acionamento de garantias de adimplemento do poder 

concedente (alínea “c”, acima) versa sobre o cumprimento das obrigações ora assumidas pelas 

partes, questão que pode ser interpretada pelos árbitros (seção 3.3.3).  

De acordo com o contrato, a frustração da mediação conduz a matéria ao juízo arbitral. 

A rigor, as questões contratuais conduzidas à mediação são arbitráveis, pois, de acordo com o 

contrato (cláusula 38.1), versam sobre assuntos de natureza técnica.437 Ademais, pode ser objeto 

de mediação apenas o conflito que versa sobre direitos disponíveis ou sobre direitos 

indisponíveis que admitam transação (art. 3º da Lei n. 13.140/2015). 

É problemático que o contrato autorize a arbitragem sobre as matérias decididas pelo 

comitê de governança, sem revelar ou especificar a arbitrabilidade dessas questões. Mesmo pela 

                                                 
437 Na esteira do contrato: “38.1. Para a solução de eventuais divergências de natureza técnica, acerca da 

interpretação ou execução do CONTRATO, inclusive aquelas relacionadas à recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro, poderá ser instaurado procedimento de mediação para solução amigável, a ser conduzido 

por um Comitê de Mediação especialmente constituído.” 



170 

análise dos documentos disponibilizados, não se verificou parâmetros suficientes para se defluir 

que as matérias decididas por estes comitês são arbitráveis. 

A esse respeito, realce-se que o anexo VIII do edital, ao tratar sobre os comitês de 

governança, se basta em consignar que as partes são livres para criar comitês de governança e 

que no “documento de criação deverão constar as atribuições e funções, os membros 

participantes, a pauta básica, a periodicidade de reuniões e demais regras que disciplinarão o 

funcionamento do respectivo comitê” (cláusula 3.1.2 do anexo VIII do edital). 

Pela inexatidão da arbitrabilidade acerca das questões decididas pelo comitê de 

governança, a previsão de arbitragem deve ser interpretada restritivamente, pois é preciso que 

seja demonstrada de antemão a arbitrabilidade da questão decidida pelo comitê, anteriormente 

a eventual julgamento pela arbitragem. 

Além de traçar as matérias da arbitragem, o contrato do Mineirão reserva a competência 

judicial para solucionar “qualquer controvérsia não sujeita à arbitragem” (cláusula 39.9). Este 

dispositivo é bastante para qualificar a competência judicial, pois a competência arbitral ficou 

determinada. Ainda, prevê a preservação da competência judicial quanto às medidas coercitivas 

ou de urgência antes da constituição do tribunal arbitral ou mesmo durante o procedimento 

amigável de solução de divergências e para dirimir qualquer controvérsia não sujeita à 

arbitragem. 

Por último, este contrato também expressa a possibilidade de celebração de 

compromisso arbitral entre as partes para submeter à arbitragem outras controvérsias 

relacionadas com a interpretação ou execução do contrato. É o único dos contratos analisados 

que traz essa possibilidade. 

A respeito da possibilidade de submissão de outras controvérsias ao juízo arbitral, 

sublinhe-se que o uso do vocábulo “compromisso arbitral” deve ser interpretado como 

“convenção arbitragem”. Ora, não é racional permitir que apenas perante a existência de um 

litígio (hipótese do compromisso) seja possível “atualizar” as matérias que atraem a arbitragem.  

A atecnia também é notada no âmbito legal, por exemplo: o já mencionado art. 15, III, 

da Lei n. 13.448/2017 determina a obrigatoriedade da arbitragem, pela exigência de celebração 

de compromisso arbitral. Entrementes, o conceito correto no caso seria o estipular a cláusula 

arbitral, pois ainda não existe conflito.  

Passando para a análise de outro contrato, vê-se que a arena multiuso de Pernambuco 

busca dar amplitude e generalidade às matérias pertinentes à arbitragem, expressando que as 

“controvérsias decorrentes do presente CONTRATO ou com ele relacionadas […] serão 
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definitivamente dirimidas por arbitragem”, e, em outro momento, dispõe que as controvérsias 

“não passíveis de serem decididas mediante arbitragem” competem ao Judiciário. 

A concessão do Estádio da Fonte Nova, outrossim, serve-se de cláusula genérica que 

dita: “Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução do Contrato […] 

deverá ser resolvida de forma definitiva por meio de processo arbitral”. O contrato parece tentar 

reduzir o papel do Judiciário ao mínimo, estatuindo apenas o direito de requererem-se medidas 

judicias para a obtenção de medidas cautelares e para executar a decisão arbitral. 

No que lhe toca, o contrato de Dunas se basta em preceituar: “Os eventuais conflitos 

que possam surgir entre as PARTES em matéria de aplicação, interpretação ou integração das 

regras por que se rege a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA serão resolvidos por arbitragem.” 

Dita, também, que o Judiciário não será excluído da apreciação das questões julgadas pela 

arbitragem.  

Bem se nota, como dito, que o contrato do Mineirão é o único que oferece respostas 

positivas às questões formuladas. Em geral, o empreendimento preocupou-se com o seu 

planejamento e estruturação, o que se comprova pelo fato de que o Governo do Estado de Minas 

Gerais, por meio da Resolução SEPLAG n. 79, de 16 de outubro de 2009, autorizou a 

Estruturadora Brasileira de Projetos (EBP) a realizar os estudos de viabilidade técnica e 

econômica da exploração do Estádio, levando-se em consideração todos os investimentos 

previstos para a modernização do equipamento.438 

Consigne-se, também, que este contrato é o que tem o valor mais vultoso dentre os 

ajustes analisados,439 e que, ao contrário dos contratos das arenas Fonte Nova e Pernambuco, 

alocou inteiramente na concessionária o risco de demanda.440  

As preocupações de planejamento no caso do Mineirão trazem à reflexão a importância 

para que a arbitragem seja planejada, como já se ressaltou. É preciso que o instituto seja 

avaliado desde o planejamento e os estudos de viabilidade do projeto, sendo levado ao nível da 

averiguação de sua adequação ao conflito contratual considerado e da avaliação sobre a 

mitigação de risco contratuais. Essas avaliações, estimuladas pelo princípio da especificação 

                                                 
438 Cf. MARINS, Vinicius; OLIVEIRA, Rodrigo Reis de. As parcerias público-privadas e o problema da alocação 

de riscos: uma análise do caso da modernização do estádio “Mineirão” para a Copa do Mundo de 2014. Fórum 

de Contratação e Gestão Pública – FCGP. Belo Horizonte, v. 10, n. 111, p. 31-55, mar. 2011. 
439 GOVERNO divulga valores finais da Copa: R$ 8,3 bilhões em estádios. GloboEsporte.com, 4 jan. 2015. 

Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-mundo/noticia/2015/01/governo-divulga-

valores-finais-da-copa-r-83-bilhoes-em-estadios.html>. Acesso em: 18 dez. 2017. 
440 NAVES, Guilherme. As PPPs das arenas da Copa do Mundo: fracasso retumbante ou precisamos entender 

melhor? PPP Brasil: Observatório das Parcerias Público-Privadas, 14 abr. 2015. Disponível em: 

<http://www.pppbrasil.com.br/portal/content/artigo-ppps-das-arenas-da-copa-do-mundo-fracasso-retumbante-

ou-precisamos-entender-melhor>. Acesso em: 18 dez. 2017. 
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material da arbitragem, ainda são incipientes na Administração Pública, mas não mais podem 

ser menoscabadas. 

Nesse azo, parece que, no cenário da Copa, a essencialidade do planejamento da 

arbitragem ainda não havia sido aventada; o entusiasmo com o instituto e com a sua ampla 

recepção pelo setor privado prevaleceram sem levar em conta os ditames do regime jurídico-

administrativo. Disso resultam as falhas quanto a estruturação adequada do conteúdo da 

cláusula arbitral. 

Ao cabo do quanto ficou consignado, salvo o contrato do Mineirão, os demais não se 

referem e tampouco detalham o seu objeto juridicamente possível da arbitragem (os direitos 

patrimoniais disponíveis do contrato administrativo), não se alinhando à melhor técnica 

jurídica. Suas cláusulas são genéricas e a redação confeccionada não se mostra amadurecida, 

pela perspectiva do regime jurídico-administrativo. 

Final e oportunamente, insta sublinhar que os contratos da concessão do Mineirão e da 

Fonte Nova admitem a arbitragem para fins de solver conflitos sobre “a interpretação ou 

execução do Contrato” e o de Dunas acrescenta a arbitragem para fins de integração contratual. 

É viável a arbitragem para estas finalidades, uma vez que a atividade arbitral deve declarar 

direitos, por meio de sua realização concreta. A dizer, a atividade arbitral deve alcançar a 

mensagem do texto jurídico, servindo-se das ferramentas jurídicas conferidas para tanto, a fim 

de solucionar o conflito. 

 

4.2.3.2 As PPPs do Estado de São Paulo 

 

As respostas obtidas dos contratos avaliados foram: 

 

Questões analíticas Linha 4 Linha 6 Linha 18 Tamoios 

I. Consta previsão 

expressa e clara sobre as 

matérias passíveis de submissão 

à arbitragem? 

✓ ✓ - - 

II. Consta previsão 

expressa da possibilidade de 

submissão de outras matérias à 

arbitragem? 

✓ ✓ - - 
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Quadra notar, inicialmente, que as matérias que interessam ao juízo arbitral são 

elencadas no contrato da Linha 4 e no da Linha 6. Ambos consignam as matérias que, 

obrigatoriamente, deverão ser resolvidas na instância arbitral, bem como facultam, mediante 

acordo entre as partes, que outras controvérsias sejam submetidas à arbitragem, por meio de 

compromisso arbitral. 

As matérias eleitas no contrato da Linha 4 tratam sobre a interpretação ou execução de 

questões arbitráveis, pois, em linhas gerais, são de índole técnico-econômica, tais quais: a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro; o valor da indenização no caso de extinção 

da concessão; a mitigação de riscos, que envolve estudos de reprojeção de demanda e a 

demanda projetada; problemas em programa de desmobilização; e o cálculo e aplicação do 

reajuste tarifário. 

No contrato da Linha 6, elegem-se matérias de índole técnico-econômicas, como as 

relativas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro e sobre o valor; os critérios para 

apuração da indenização no caso de extinção contratual; o cálculo e aplicação do reajuste e as 

hipóteses de inadimplemento contratual de qualquer das partes ou anuentes.  

No contrato da Linha 4, ao Poder Judiciário remanescem as matérias não descritas como 

destinadas à arbitragem, assim como as medidas coercitivas ou cautelares. No contrato da Linha 

6, da mesma maneira, define-se que compete ao Judiciário julgar as matérias não marcadas 

como matérias da arbitragem. Não há, neste último contrato, previsão expressa da competência 

judicial para a concessão de medida cautelar ou de urgência, o que, porém, não torna a cláusula 

patológica, sendo preciso que o intérprete alcance a mensagem do art. 22, § 2º, e do art. 22-A 

da LA para compreender tal possibilidade. 

Por último, como averbado na análise dos contratos da Copa de 2014, a possibilidade 

de submissão de outras controvérsias ao juízo arbitral por “compromisso arbitral” deve ser 

interpretada como “convenção arbitragem” (gênero), eis que não é lógico supor que apenas 

após a eclosão da contróversia e em um ambiente conflituoso as partes possam densificar 

matérias a serem encaminhadas à arbitragem.441  

Indo avante, cumpre avaliar os contratos da Linha 18 e o de Tamoios. O contrato da 

Linha 18 e o de Tamoios não especificam as matérias da arbitragem, preferindo estatuir uma 

cláusula arbitral genérica e, por esta razão, não dispõem sobre outras questões que podem vir a 

ser objeto de arbitragem. 

                                                 
441 Também pela dificuldade em se negociar em ambiente conflituoso: MELLO, Rafael Munhoz de. Op. cit., p. 

74. Gary B. Born ressalta: “Typically, it is difficult to negotiate a submission agreement once a dispute has arisen 

and litigation tactics have been explored.” (BORN, Gary B. Op. cit., p. 29). 
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O contrato da Linha 18 resume-se a definir as matérias da arbitragem como “qualquer 

Controvérsia sobre Direitos Disponíveis”. Declara, porém, que questões referentes ao 

reequilíbrio econômico-financeiro e questões técnicas não solucionadas por comissão técnica 

são arbitráveis.442 Expressa este contrato a competência judicial para a concessão de medidas 

coercitivas ou cautelares e reserva ao Judiciário a atribuição de julgar as “Controvérsias sobre 

direitos manifestamente indisponíveis, não passíveis de sujeição à arbitragem”. Não dispõe 

sobre outras matérias que podem vir a ser objeto de arbitragem. 

A concessão patrocinada de Tamoios prevê a arbitragem para “qualquer Controvérsia 

sobre Direitos Disponíveis” e deixa para o Judiciário decidir “qualquer Controvérsia sobre 

direitos manifestamente indisponíveis, não passíveis de sujeição à arbitragem.” Semelhante ao 

contrato da Linha 18, basta-se em delimitar a matéria da arbitragem àquelas disponíveis do 

contrato, definindo que as “Controvérsias sobre direitos manifestamente indisponíveis, não 

passiveis de sujeição à arbitragem”, cabem ao Judiciário. Não trata sobre outras questões que 

podem vir a ser objeto de arbitragem. 

Nota-se que o contrato da Linha 18 e o de Tamoios buscam trazer a possibilidade 

jurídica da arbitragem, por meio da expressão “qualquer Controvérsia sobre Direitos 

Disponíveis”. De fato, estes dois contratos não se adequam às melhores técnicas jurídicas 

quanto à confecção de cláusulas arbitrais, mas — diferentemente dos contratos das arenas 

Pernambuco, Fonte Nova e Dunas — preocupam-se com a possibilidade jurídica da cláusula ao 

estatuírem que a arbitragem se reserva aos direitos patrimoniais disponíveis. 

De todo modo, vale rememorar que deve haver uma vinculação de conteúdo e não a 

mera repetição entre o preceito legal e a cláusula arbitral, uma vez que o que a cláusula deve 

caracterizar, por conceitos denotativos, é o conteúdo da lei. 

Veja-se, a cláusula deve ter um caráter derivativo, por meio do qual a Administração 

exerce a atividade interpretativa e particularizadora dos termos legal, proporcionando, com 

maior segurança, a execução e cumprimento do ordenamento. Sem isto, não se enuncia a 

construção jurídica pretendida pela cláusula, e o seu conteúdo permanece indeterminado (e não 

determinado ou determinável). Ademais disso, sem a densificação do conteúdo da cláusula, a 

                                                 
442 Vale transcrever: “53.10.2 Não encontrando solução amigável no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da 

instauração da comissão, aplica-se o procedimento Arbitral previsto na Cláusula Quinquagésima Quarta.” E: 

“22.14 Decorridos 180 (cento e oitenta) dias após a apresentação do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro 

por requerimento da CONCESSIONÁRIA e não sendo encontrada solução amigável, aplicar-se-á o procedimento 

arbitral nos termos da Cláusula Quinquagésima Quarta.” 
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jurisdição estatal exclusiva fica obscura, configurando uma renúncia geral ao Judiciário, o que 

é vedado. 

Enfim, no Estado de São Paulo, a arbitragem não decorreu de uma escolha planejada, 

com avaliação aprofundada sobre o método arbitral.443 Para o futuro, é preciso que a arbitragem 

não mais seja fruto de comportamentos aleatórios e desorganizados. A Administração precisa 

planejar a arbitragem e ter em mira a produção de resultados específicos e selecionados. O 

princípio da especificação material ganha importância nesse cenário, pois constitui matérias 

claras e específicas para fins de arbitragem, como resultado de um planejamento direcionado e 

coerente.  

 

                                                 
443 JUNQUEIRA, André Rodrigues. Arbitragem na Administração Pública. Op. cit., p. 238. 



176 

  



177 

CONCLUSÃO 

 

1. No Brasil, a arbitragem envolvendo a Administração foi impulsionada no 

contexto de Reforma do Estado, marcada pela valorização de novas estratégias de gestão, dentre 

as quais o uso de métodos e instrumentos negociais, visando atenuar a prática da ação estatal 

unilateral (“top-down”). 

2. Nesse cenário, assinala-se o aparecimento de uma Administração Pública 

consensual e dialógica, refratária da Administração impositiva. Inspiradas neste contexto, 

diversas leis incorporaram práticas cooperativas e negociais, instituindo ferramentas para: a) o 

apoio do particular em misteres públicos, como o procedimento de manifestação de interesse; 

b) a realização de negociações com o licitante, como a Lei n. 10.520/2002 e a Lei n. 

12.462/2011; c) a celebração de acordos substitutivos de sanções administrativas; d) a solução 

de litígios por mediação e conciliação. 

3. Não há contrariedade entre a consensualidade e a legalidade, pois o espaço e a 

possiblidade de negociações e acordos encontram reconhecimento e fundamentação no 

ordenamento jurídico. No que tange à discricionariedade, o seu exercício não deve ser efetivado 

isoladamente e de acordo com a exclusiva compreensão da realidade e dos fatos pelo 

administrador, mas deve ser realizado dentro do movimento expansivo da Administração 

Consensual e, pois, com a participação da sociedade e de outros atores. 

4. No ordenamento constitucional, o instituto da arbitragem não é uma novidade. 

As Constituições de 1824 e 1934 já o haviam previsto. No direito infraconstitucional, vale 

destacar que o Código Comercial de 1850, o Código Civil de 1916 e os Códigos de Processo 

Civil de 1939 e de 1973 acolheram a arbitragem. 

5. O vigente ordenamento constitucional trata sobre a arbitragem em sede 

trabalhista (art. 114, §§ 1º e 2º) e em matéria de competições desportivas (art. 217, § 1º). A 

respeito da legislação infraconstitucional, realce-se o abrigo ao instituto pelo Código Civil de 

2002, pelo Código de Processo Civil de 2015, pela Lei n. 9.099/1995 e pela Lei n. 9.307/1996. 

6. Esta última lei, a LA, versa sobre a resolução de litígios pelo instituto da 

arbitragem, sem a intervenção do Judiciário; disciplinando a convenção de arbitragem e seus 

efeitos, o procedimento arbitral e o reconhecimento e execução de sentenças arbitrais 

estrangeiras.  

7. A LA não foi suficiente para permitir o uso da arbitragem pela Administração, 

como um todo, rendendo ensejo à produção de diversas leis específicas editadas para permitir 

o emprego do instituto em determinados casos. Foi o que ocorreu, por exemplo, nos âmbitos da 
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ANATEL, ANTAQ, ANEEL e de alguns regimes contratuais, como a Lei de PPPs, a Lei das 

Concessões Comuns e o RDC. 

8. Em 2015, a LA foi alterada pela Lei n. 13.129/2015, pela qual ficou expresso o 

reconhecimento legal amplo da possibilidade de a Administração, como um todo, adotar a 

arbitragem. De acordo com o art. 1º, § 1º, da LA, acrescido por esta última lei: “A administração 

pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a 

direitos patrimoniais disponíveis”. 

9. Defronte o novo cenário legislativo, se o conflito for relativo a direitos 

patrimoniais disponíveis, a arbitragem pode ser utilizada para dirimir as controvérsias 

envolvendo a Administração Pública direta e indireta. A LA, assim, possibilitou o exercício da 

competência judicial por árbitros privados para resolver conflitos em que a Administração se 

envolveu. 

10. O ordenamento jurídico, logo, possibilita que árbitros privados realizem 

misteres tipicamente públicos, mediante o exercício da jurisdição, nos termos permitidos pela 

lei. Com esse credenciamento legal, não pode prosperar o argumento de que o exercício da 

jurisdição pelo juízo arbitral ofenderia o equilíbrio entre os particulares em geral. 

11. A arbitragem envolvendo a Administração espraiou-se para: a) a esfera da 

normativa estadual, como no caso da Lei n. 19.477/2011, do Estado de Minas Gerais, embora 

anterior à Lei n. 13.129/2015, e Decreto n. 46.245/2018 do Estado do Rio de Janeiro; b) o 

âmbito regulamentador federal, como no caso do Decreto n. 8.465/2015, que regulamenta os 

critérios de arbitragem para dirimir litígios no âmbito do setor portuário; c) a esfera legal de 

efeito nacional, como a Lei n. 13.303/2016, que trata do estatuto jurídico da empresa pública, 

da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios; d) novas legislações federais, como no caso da Lei n. 

13.448/2017, que estabelece diretrizes gerais para prorrogação e relicitação dos contratos de 

parceria nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário da administração federal; e) as 

reformas legislativas, como no caso do projeto de Lei n. 7228/2017, que visa alterar a LGL para 

permitir, expressamente, o uso da arbitragem nesse regime; f) o CJF, que editou enunciados 

respeitantes à arbitragem envolvendo a Administração Pública. 

12. Esse avanço também foi sentido na jurisprudência do TCU. Inicialmente, a Corte 

de Contas sustentou que a instância arbitral seria inadmissível em contratos administrativos 

pela ausência de expressa autorização legal, bem como por contrariar princípios básicos, tais 

como o da supremacia do interesse público sobre o privado e o da legalidade formal. O Tribunal 

manteve-se alinhado com esse entendimento por mais de uma década, começando a dar sinais 



179 

de aceitação da arbitragem nos anos noventa, e na primeira década do século XXI reconheceu 

a possibilidade de arbitragem em contratos de PPP ante permissivo previsto no inciso III do art. 

11 da Lei das PPPs. 

13. Frise-se que o repertório jurisprudencial mais recente do TCU superou a anterior 

resistência quanto à arbitragem para resolução de divergências relativas às questões econômico-

financeiras, firmando que a arbitragem é admissível quando a questão se tratar de assunto 

exclusivamente de índole patrimonial. 

14. Vislumbra-se que a perspectiva do TCU resistia à arbitragem, em vista de que o 

original texto da LA dispunha de modo geral sobre a arbitragem, não suprindo o requisito de 

que se faz necessária a autorização legal específica para o uso da arbitragem. Assim, com a Lei 

n. 13.029/2015, o requisito do suporte legal fica superado. 

15. No que tange à jurisprudência do STJ, nota-se que a Corte, desde o texto original 

da LA, mostrou-se favorável à arbitragem para as sociedades de economia mista. Nessa seara, 

firmou, sobretudo, que a previsão contratual de cláusula arbitral a torna definitivamente 

obrigatória, que a arbitragem constitui mecanismo ágil, seguro e eficiente na gestão de negócios 

e que adquire a qualidade de arbitrável o direito que seja contratual ou privado. Ademais, para 

o STJ, é viável, no juízo arbitral, a discussão acerca da manutenção do equilíbrio econômico 

financeiro. 

16. Vê-se, pois, que a legislação e a jurisprudência acompanharam o movimento de 

inserção da Administração Pública em uma realidade em que se confia mais em negociações e 

ajustes mútuos, inclusive naqueles que renunciam à jurisdição estatal para optar pela 

arbitragem.  

17. Conceitua-se a arbitragem como uma forma heterocompositiva de solução de 

conflitos, pela qual as partes acordam que um terceiro ou um colegiado terá poderes para 

solucionar controvérsia atual ou futura entre elas, cuja decisão terá eficácia de sentença judicial, 

mas sem a intervenção estatal. 

18. A arbitragem é de origem contratual e o seu efeito jurídico é a jurisdição a ser 

exercida pelo árbitro, de modo que a instituição e a extensão da arbitragem são determinadas 

pelas partes, mas o processo de solução de conflitos é jurisdicional. Nessa diretriz, a função 

jurisdicional do árbitro tem origem convencional, pois é preciso que haja um acordo entre as 

partes, prevendo o emprego deste método.  

19. Este acordo constitui a convenção de arbitragem, a qual vincula as partes e 

impede que o Judiciário, em um primeiro momento, conheça a questão. A convenção de 

arbitragem é gênero de duas espécies, quais sejam: a) cláusula compromissória ou cláusula 
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arbitral, que é a convenção pela qual as partes “em um contrato comprometem-se a submeter à 

arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato” (art. 4º) e b) 

compromisso arbitral, que é a convenção por meio da qual as partes “submetem um litígio à 

arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial” (art. 9º). 

20. A cláusula arbitral não consiste em obrigação de comprometer, uma vez que as 

partes estarão comprometidas desde o momento em que a firmaram e dispuseram sobre a 

solução de controvérsias pela arbitragem, donde o efeito vinculante da cláusula arbitral. Assim, 

a cláusula arbitral cheia, ou seja, aquela que estabelece a forma pela qual se instaura a 

arbitragem, é suficiente para realizar a arbitragem. 

21. Cumpre consignar que a cláusula arbitral configura um negócio jurídico privado 

com individualidade própria e é autônoma em relação ao contrato a que se refere, de modo que 

a nulidade deste não influencia, necessariamente, na nulidade daquela. Ademais, a cláusula 

deve constar no próprio contrato ou em documento apartado com expressa alusão ao contrato. 

22. O compromisso arbitral é a espécie de convenção de arbitragem por meio da 

qual as partes submetem à arbitragem uma controvérsia existente entre elas. Configura, assim 

como a cláusula arbitral, negócio jurídico e encontra regulação legal expressa no Código Civil, 

conforme o qual o compromisso arbitral pode ser firmado judicial ou extrajudicialmente. 

23. Não obstante os avanços trazidos pela Lei n. 13.129/2015 em matéria de 

arbitragens público-privadas, é de se ver que o legislador deixou diversas questões em aberto a 

respeito das cláusulas arbitrais, tais como a regulação sobre o seu conteúdo e sobre a 

possibilidade de negociação deste. 

24. Nesse ensejo, centrando-se nas cláusulas arbitrais, partiu-se ao estudo dos 

contornos basilares do regime jurídico-administrativo. Para a investigação proposta, foi preciso 

avaliar o sentido da supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade, 

pela Administração, dos interesses públicos. 

25. A supremacia do interesse público sobre o privado é um princípio e também uma 

regra. O princípio da supremacia do interesse público é aquele que, no plano abstrato, dá maior 

peso aos princípios matérias relativos a bens coletivos do que aos princípios relativos a direitos 

individuais, exigindo que os interesses da coletividade sejam concretizados na maior medida 

possível.  

26. Já a regra da supremacia do interesse público sobre o privado aparece na 

aplicação do direito pelo administrador. Em contato com a realidade e em consideração do peso 

abstrato do princípio da supremacia do interesse público, o administrador realiza uma 

ponderação, avaliando todos os princípios incidentes, e, após tal processo, encontra o interesse 
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público a ser encalçado. Assim, prima facie, há a supremacia do interesse público, mas as 

circunstâncias fáticas podem reverter tal premissa. 

27. Pela indisponibilidade, por sua vez, os bens e interesses não estão entregues à 

livre disposição da vontade da Administração; o administrador tem o dever de curá-lo nos 

termos da finalidade legal a que está cingido. 

28. Firmados estes conceitos, verificou-se com a arbitragem se acomoda e convive 

com a supremacia e com a indisponibilidade. Quanto à supremacia do interesse público sobre 

o privado, não faz sentido defender que o legislador não poderia atribuir a decisão sobre o 

interesse público ao árbitro sob o simples argumento de que o magistrado é titular desta tarefa, 

já que o ordenamento jurídico habilitou e credenciou o árbitro como julgador. Assim como o 

magistrado ficou habilitado e pode exercer as competências conferidas pelo ordenamento, o 

árbitro também tem esse credenciamento. 

29. Avaliando a indisponibilidade do interesse público no cenário da arbitragem, 

nota-se que a arbitragem foi formal e expressamente eleita como ferramenta apta para se atingir 

o interesse público. O legislador, ao permitir o uso da arbitragem, apregoou o juízo necessário 

quanto à pertinência e adequação da solução de litígios envolvendo a Administração por esta 

via, uma vez atendidos os requisitos para tanto. Não há, pois, barreiras defensivas contra a 

opção pela arbitragem. 

30. O que ainda remanesce é o receio de ordem ontológica sobre os árbitros, como 

se fosse possível afirmar que eles têm, invariavelmente, um viés pró-empresarial. Esta assertiva 

desconsidera que, juridicamente, há diversos mecanismos de controle sobre a conduta do 

árbitro. Há métodos e requisitos para a nomeação do árbitro, os quais asseguraram a sua 

reputação, em termos técnicos e intelectuais. Ademais, o árbitro lida com as disposições do 

direito positivo, a partir das quais constrói a norma a ser aplicada e, assim, há parâmetros 

objetivos para o controle de sua conduta. 

31. Em vista do regime jurídico-administrativo, a arbitragem precisa adaptar-se a 

uma série de condições normativas. Destacam-se as seguintes peculiaridades da arbitragem 

envolvendo a Administração: a) a natureza jurídica da convenção de arbitragem; b) a previsão 

da arbitragem no edital; c) as formalidades quanto à concordância do particular; d) a sede da 

arbitragem e o idioma; e) a publicidade; f) o critério de julgamento; g) o direito aplicável; h) o 

caráter discricionário da arbitragem; i) a escolha de árbitros e Câmaras Arbitrais e a licitação; 

j) o regime dos precatórios e o pagamento das despesas da arbitragem; k) as prerrogativas 

processuais da Administração. 
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32. A convenção de arbitragem tem natureza jurídica de contrato privado da 

Administração. As suas disposições contratuais são ditadas pelo direito privado, mas são 

parcialmente derrogadas pelo direito público. De tal modo, a cláusula arbitral submete-se a 

regras de direito privado, mas estas regras devem conviver com os princípios e regras de direito 

público. 

33. A arbitragem deve vir prevista no edital. A Administração fica obrigada a agir 

de modo racional e estratégico, fazendo considerações específicas sobre o futuro, de sorte que 

os termos da arbitragem integram o planejamento estatal acerca da contratação pretendida e 

devem, portanto, constar no edital. Ademais, a Administração deve ser transparente quanto às 

escolhas tomadas e os editais de licitação devem dar segurança jurídica aos licitantes.  

34. O entendimento do STJ, pelo qual a ausência de previsão editalícia da 

arbitragem não impede a posterior celebração de compromisso arbitral, deve se restringir aos 

casos em que eventual regulamento especifique e detalhe tal possibilidade, assim como feito 

pelo Decreto federal n. 8.465/2015.  

35. Quanto ao consentimento do particular, a LA exige apenas que a cláusula arbitral 

seja celebrada por escrito (art. 4º, § 1º), sem nada dispor sobre forma ou requisito especial que 

demonstre este consentimento. Não se pode defluir que o regime jurídico-administrativo exija 

outra especialidade formal à cláusula arbitral. 

36. Embora não se refira diretamente à arbitragem, é plenamente aplicável à 

generalidade dos contratos administrativos com cláusula arbitral o art. 55, § 2º, da LGL, 

conforme o qual o foro da sede da Administração é competente para dirimir as questões 

contratuais. Nessa lógica, a sede da arbitragem é, a rigor, no Brasil. Tal juízo foi feito 

expressamente por alguns diplomas normativos. 

37. O idioma deve ser o português, o que não impede a utilização simultânea de 

outro idioma — o que pode ser feito, por exemplo com o uso de textos bicolunados. A exigência 

do português decorre da Constituição, a qual determina a observância do princípio da 

publicidade, materializado pelo uso do idioma oficial dos cidadãos do país. 

38. No que se refere à observância do princípio da publicidade, as informações 

consideradas imprescindíveis à segurança nacional, as hipóteses de sigilo legal e informações 

pessoais quanto à intimidade, vida privada, honra e imagem se excetuam ao princípio da 

máxima divulgação. O dever administrativo é o de publicidade ativa, assegurando e 

viabilizando que as informações cheguem ao cidadão. 

39. O critério de julgamento da arbitragem envolvendo a Administração é o de 

direito, por determinação constitucional e legal. Isso não implica desconsideração de valores e 
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diretrizes constitucionais, haja vista que as leis hão de compreender-se como realizadoras do 

sistema de valores constitucionais. 

40. O direito material aplicável é o brasileiro. Há uma indisponibilidade normativa 

nas arbitragens envolvendo a Administração, de modo que o uso da lei brasileira é obrigatório.  

41. A opção pela arbitragem é exercida no uso da competência administrativa 

discricionária. A ordem jurídica incorporou um sistema multiportas, pelo qual se oferecem 

diversas modalidades para a solução do conflito envolvendo a Administração, de modo que lhe 

compete, no caso concreto, escolher, dentro dos parâmetros legais, pela opção que melhor se 

compatibilize à finalidade legal. Identificam-se, porém, hipóteses legais de arbitragem 

obrigatória e casos de impedimento legal quanto ao uso do instituto. 

42. É factível escolher ou a arbitragem institucional ou a arbitragem “ad hoc”. É 

acertado, todavia, escolher a arbitragem institucional, pois as instituições arbitrais fornecem 

infraestrutura específica para o desenvolvimento do procedimento arbitral, alinhando-se com o 

princípio da eficiência. 

43. A escolha da instituição arbitral deve ser precedida de procedimento 

administrativo, pelo qual se credenciam as câmaras que se mostrem aptas, de acordo com 

critérios fixados pela Administração, em vista do caso concreto. Em geral, este procedimento 

visa assegurar a qualificação da câmara, de seus árbitros, de seu regulamento, assim como a 

conformidade do preço dos serviços com as possibilidades financeiras públicas. 

44. Uma alternativa seria a realização de processo de credenciamento prévio de 

câmaras, no formato disposto pela Lei n. 13.019/2014. Por esta via, seria possível a celebração 

de termo de colaboração (art. 2º, VII, da Lei n. 13.019/2014) entre a Administração e as diversas 

câmaras arbitrais, necessariamente sem fins lucrativos, que atendam às condições previamente 

estipuladas, formalizando-se parcerias com distintas câmaras de arbitragem 

concomitantemente. Em sequência, na ocasião da assinatura do contrato administrativo, as 

partes selecionariam, em comum acordo, alguma dentre as câmaras credenciadas, observando 

os critérios traçados no edital do caso concreto. 

45. Do mesmo modo, é preciso que a Administração assegure parâmetros técnicos, 

de indepeência, imparcialidade e de especialidade mínimos dos árbitros que atuarão na 

arbitragem. É razoável que a Administração crie um cadastro prévio de árbitros, com a 

finalidade de garantir algumas características necessárias dos inscritos. 

46. A LGL não se aplica à contratação dos árbitros e da instituição arbitral, pois tal 

contratação deve ser feita em conjunto pela Administração e pelo particular, e a LGL tem 
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aplicabilidade apenas às contrações feitas individualmente pela Administração, nos termos de 

seu art. 1º, parágrafo único.  

47. No pertinente ao pagamento das despesas da arbitragem, é factível que a 

Administração cumpra espontaneamente o laudo arbitral desfavorável a si. Uma saída viável 

ao cumprimento espontâneo seria o uso de recursos vinculados a rubricas orçamentárias 

destinadas ao eventual pagamento de compensação aos particulares contratados pela 

Administração. 

48. Porém, não havendo pagamento ou havendo recusa pela Administração em 

pagar as suas dívidas no âmbito de seus contratos, a parte vencedora deve iniciar o processo de 

execução perante o Poder Judiciário e submeter-se ao regime dos precatórios. 

49. Em vista do potencial desestímulo que o regime dos precatórios pode provocar, 

cabe registrar que a Lei das PPPs, em seu art. 16, oferece uma possível alternativa ao sistema 

de precatórios no caso de condenação da Administração por laudo desfavorável, pois prevê o 

funcionamento do Fundo Garantidor das Parcerias Público-Privadas – FGP, cuja finalidade é 

prestar garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas por parceiros públicos. 

50. Não é adequado admitir a premissa geral de que o pagamento dos custos do 

processo arbitral fique, num primeiro momento, sob a responsabilidade do particular e, ao final 

do processo, que as despesas sejam ressarcidas em caso de sucumbência da Administração. 

51. Adotando-se essa solução, corre-se o risco de o particular ter que se socorrer de 

um processo de execução para executar o laudo arbitral e as custas da arbitragem. Ademais, há 

o risco de o particular vir a incluir os valores do adiantamento em sua proposta, o que seria 

prejudicial aos interesses da Administração. 

52. Uma forma equilibrada de adequar a questão é estabelecer que cabe ao particular 

antecipar as custas, desde que ela inicie o procedimento arbitral, cabendo aos árbitros, ao final, 

atribuir à parte sucumbente os ônus de sucumbência. Caso o ente estatal inicie o procedimento, 

este deve arcar com as custas. 

53. Não obstante, é complicado que o cientista aloque responsabilidades em tese 

sobre o pagamento das despesas da arbitragem; o que se pode defender é que seja feita uma 

análise do caso concreto, a fim de se encontrar a saída equilibrada, em consideração de suas 

possibilidades e peculiaridades. 

54. Consolidou-se que a supressão de algumas prerrogativas conferidas à Fazenda 

Pública não viola a ordem pública e não são, pois, aplicadas ao fórum arbitral. São, nessa 

diretriz, inaplicáveis: a) os prazos diferenciados; b) o reexame necessário; c) a isenção relativa 

à taxa judiciária, custas ou emolumentos na arbitragem; d) as regras relacionadas à fixação do 
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valor dos honorários de sucumbência; e) o regime do precatório ou da requisição de pequeno 

valor, pois são possíveis os pagamentos espontâneos de valores. 

55. Ademais dessas peculiaridades, avaliou-se o condicionante “arbitrabilidade 

objetiva”, pelo qual se determina a aptidão de um litígio para ser objeto de arbitragem, questão 

capital que remanesceu inconclusiva mesmo com a Lei n. 13.129/2015. 

56. A LA recorre ao critério geral de determinar as questões que podem ser 

solucionadas por arbitragem como aquelas que versam sobre direitos patrimoniais disponíveis. 

Utilizam-se, logo, os critérios da patrimonialidade e da disponibilidade. 

57. Malgrado os critérios de definição da arbitrabilidade variem de nação para 

nação, a inarbitrabilidade, a rigor, refere-se a matérias de importância pública ou que demandam 

uma proteção judicial. Em vista dessas matérias, a legislação de cada país limita as questões 

que são passíveis de serem resolvidas pela arbitragem. 

58. A política legislativa adotada nos Estados Unidos exige que o órgão público ou 

a agência editem orientações (guidances) a respeito do uso da arbitragem, ao passo que a 

política legislativa francesa determina que o contrato público traceje as condições em que se 

pode recorrer à arbitragem. Já na Espanha propôs-se a dar concreção à arbitrabilidade objetiva 

pela via legal. 

59. Em consideração disso, no cenário brasileiro, seria útil que as mais variadas 

administrações fornecessem direcionamentos e orientações sobre a arbitragem dentro do seu 

respectivo âmbito e em função das peculiaridades do setor, uniformizando critérios, 

procedimentos e outros. Essa posição leva em conta que, como a Administração Pública não é 

unidimensional, seria equivocado que a lei fixasse e detalhasse todos os aspectos da arbitragem. 

60. Nesse raciocínio, é essencial que o contrato administrativo densifique as 

condições e os termos em que se pode recorrer à arbitragem, assim como se exige na França. 

Constata-se, aliás, pela experiência dos Estados Unidos, a importância de se delimitar, dentro 

do contrato, quais são as questões arbitráveis e quais são as não arbitráveis, haja vista, aliás, 

que a “intertwining doctrine” inviabilizou a arbitragem neste país por muitos anos, pelo 

emaranhamento das matérias arbitráveis com as não arbitráveis. 

61. Para tal propósito, foi preciso examinar o sentido de arbitrabilidade no direito 

brasileiro. O critério da patrimonialidade não traz grandes controvérsias, pois “patrimonial” é 

o direito suscetível de valoração pecuniária e “não patrimonial “é o direito que se encontra fora 

do comércio. 

62. Já a definição da “disponibilidade” depende do exame dos difundidos critérios 

doutrinários, quais sejam: a) interesses públicos primários e secundários; b) ato de império e 
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de gestão; c) ordem pública; d) reconhecimento espontâneo pela Administração de que não tem 

razão; e) direitos transacionáveis ou renunciáveis, e f) direitos alienáveis. 

63. A distinção entre interesses públicos primários e secundários é artificial à 

compreensão da arbitrabilidade. O fato de os interesses secundários serem encalçados por meios 

jurídicos estabelecidos pelo direito privado não os torna disponíveis, pois estes interesses 

devem estar sempre vinculados à prossecução do interesse público primário. Nessa linha, não 

se poderia cogitar que a Administração Pública simplesmente viesse a abrir mão de seus bens, 

mesmo que não afetados a serviço público.  

64. A antiga distinção entre ato de império e de gestão tem os seus defeitos, 

detectáveis ante o uso de nomenclaturas imprecisas e inexatas, e também remete a uma época 

antagônica ao Direito Administrativo, a do Estado de Polícia. Contudo, tem serventia no sentido 

de separar duas realidades importantes para fins de arbitragem: a realidade contratualizável, 

que decorre do consentimento das partes, e a realidade do incontratualizável, oriunda dos 

poderes e prerrogativas de autoridade. 

65. O campo da ordem pública é composto por normas e mandamentos cogentes que 

não podem ser flexibilizados. São barreiras à autonomia da vontade; são restrições às 

liberdades. A “ordem pública”, porém, não fixa, revela ou explicita o que seja a disponibilidade. 

66. A Administração pode reconhecer, sponte sua, que não tem razão. Porém, este 

reconhecimento não tem a ver com a disponibilidade do direito, mas com o dever administrativo 

de observância da legalidade, imparcialidade e boa-fé, a exigir a adoção da medida mais 

racional do ponto de vista jurídico, de maneira que pode se dar sobre direito indisponível ou 

disponível. 

67. Quanto à transação, renúncia e alienação, vale realçar que cada qual tem a sua 

finalidade específica, que não se confunde. Para realizar cada uma dessas operações, é preciso 

detectar qual direito pode ser transacionado, renunciado ou alienado, bem como proceder nos 

termos apontados pelo ordenamento para levar a cabo cada operação.  

68. Do mesmo modo, para instituir a arbitragem, também se faz necessário observar 

as condições legais específicas que a regulam. A arbitragem se distingue da transação, renúncia 

e alienação, pois a sua finalidade é diferente da dos ditos institutos. A finalidade da arbitragem 

é de índole jurisdicional, de sorte que a sua disponibilidade é diferente, pois não se dispõe de 

direitos, como ocorre na alienação, na transação e na renúncia, mas sobre direitos. 

69. Assim, é falacioso o argumento que propugna que a Administração não pode 

aderir à arbitragem por não poder “abrir mão” ou transigir de direitos. Ao se valer da arbitragem, 
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a Administração está optando, dentre as formas de solução de conflitos disponíveis pelo 

ordenamento em seu sistema multiportas, pelo juízo privado. 

70. A disponibilidade, nessa acepção, se refere à possibilidade de se utilizar a via 

arbitral, em vez das outras formas de solução de conflitos disponíveis pelo ordenamento em seu 

sistema multiportas. Sem embargo, a arbitragem passa a ser uma opção ao administrador apenas 

se a matéria tiver a aptidão para ser solucionada pela via arbitral, suprindo o critério da 

disponibilidade. 

71. É encargo administrativo decidir se o conceito legal indeterminado de 

disponibilidade se configura, ou não, no caso concreto, em vista da ponderação administrativa. 

Por meio desta atividade, o administrador assume a função de enunciar a disponibilidade 

perante as circunstâncias fáticas. 

72. O critério para definir o campo da arbitrabilidade e da disponibilidade é o que 

busca detectar as matérias contratualizáveis, isto é, as matérias que sejam suscetíveis de serem 

contratualmente fixadas. Repise-se, é tarefa administrativa desvendar quais são essas matérias. 

73. No âmbito dos contratos administrativos, a definição das matérias 

contratualizáveis ensejou o estudo da divisão das cláusulas contratuais entre regulamentares e 

econômicas. As primeiras são aquelas que, dispostas em lei, decreto ou no próprio contrato, 

estabelecem o modo e a forma da prestação do serviço. Como os objetivos do contrato são 

dinâmicos, as cláusulas regulamentares são modificáveis unilateralmente, havendo razões 

objetivas de interesse público embasadoras.  

74. Por sua vez, as cláusulas econômico-financeiras fazem operar em favor do 

contratado o direito de exigir a devida contraprestação econômica, de modo que aquilo que ele 

aceitou contratar com a Administração não será alterado sem a garantia da sua justa 

remuneração. 

75. Nesse contexto, vale registrar os temas legais do contrato administrativo que são 

passíveis de arbitragem. Embora a LGL e a Lei das Concessões Comuns versem sobre regimes 

contratuais distintos, as suas disposições fornecem os temas passíveis de arbitragem, quais 

sejam: a) os termos sacramentados no contrato administrativo, pelas cláusulas regulamentares; 

b) as cláusulas econômico-financeiras e monetárias; c) as hipóteses em que se assegura a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro; e d) as consequências patrimoniais advindas 

do uso das prerrogativas administrativas determinadas em cláusulas exorbitantes que afetem 

direitos do particular. É esta a intelecção que deve ser feita pelo administrador ao redigir a 

cláusula arbitral. 
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76. Para tal conclusão, reforçou-se o entendimento de que a LA afastou de seu 

âmbito de aplicação apenas os temas que não admitam contratação pelas partes, como uso de 

poderes administrativos ou atribuições unilaterais. Assim, no terreno em que a Administração 

tem a possibilidade de contratar, ela pode convencionar a cláusula arbitral. Nesse azo, não são 

arbitráveis aqueles temas que dispensam o consentimento do particular para serem impostos 

(uso de competências unilaterais), mas são arbitráveis questões que o particular pode negociar 

com a Administração. 

77. O uso de poderes administrativos e as atribuições unilaterais da Administração 

são inarbitráveis. Isso porque são competências conferidas legalmente à Administração, 

compondo o quadro das atividades caracterizadas como irrenunciáveis, inderrogáveis, 

improrrogáveis e imprescritíveis. 

78. A consignação no contrato administrativo de suas cláusulas necessárias e 

essenciais — como aquelas que versam sobre as características do serviço, as regras sobre 

relacionamento entre concessionário e usuário, o valor tarifário e similares — faz exaurir a 

competência administrativa unilateral. Assim, admite-se a arbitragem sobre a interpretação dos 

termos regulamentares consignados no contrato. 

79. As matérias abordadas pelas cláusulas econômico-financeiras e monetárias são, 

igualmente, passíveis de arbitragem, pois não advêm de competências públicas unilaterais e 

inderrogáveis da Administração, mas versam sobre o interesse econômico do particular e 

suscetível de contratação. Pelas mesmas razões, as controvérsias sobre o direito à reparação ou 

à neutralização pelos gravames econômicos sofridos pelo particular podem ser objeto de 

arbitragem, já que o equilíbrio econômico-financeiro é suscetível de acordo em partes, tendo 

natureza econômica.  

80. Admite-se, por fim, a arbitragem sobre as controvérsias relativas aos direitos 

advindos dos efeitos patrimoniais decorrentes do uso das prerrogativas ditadas em cláusulas 

exorbitantes, como as prerrogativas de modificar ou rescindir unilateralmente os contratos que 

podem impactar o equilíbrio econômico-financeiro. 

81. Cabe ao árbitro realizar interpretações do contrato, e examinar o sentido e o 

alcance das expressões normativas incidentes no caso concreto. Preconiza-se que o árbitro capte 

das leis e da Constituição o seu sentido preciso. Igualmente, para resolver o caso, deve extrair 

o sentido preciso advindo dos demais atos administrativos aplicáveis. 

82. A respeito do grau de definição da arbitrabilidade pela cláusula arbitral, foram 

identificadas três correntes divergentes: a) a que defende o não cabimento da especificação do 

que sejam os direitos patrimoniais disponíveis do contrato administrativo; b) a que propugna o 
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cabimento da definição dos direitos patrimoniais disponíveis do contrato administrativo, por 

meio de um rol exemplificativo; c) a que sustenta a conveniência e a possibilidade da 

densificação dos direitos patrimoniais disponíveis do ajuste administrativo. 

83. A investigação sobre a medida e proporção em que a arbitrabilidade deve ser 

tratada pela cláusula arbitral deve ser feita ao nível dos requisitos de seu conteúdo, quais sejam: 

a licitude, a possibilidade jurídica e a determinabilidade. 

84. Para ser lícita, deve ser disposta nos limites e de acordo com as disposições do 

ordenamento jurídico, em toda a sua gama. Para tanto, a cláusula arbitral deve atendimento às 

imposições gerais de direito e de direito público que lhe são feitas. 

85. A licitude, pois, advém da observância do princípio da legalidade, em sua faceta 

formal e material. Por sua faceta formal, o administrador público submete-se não só à lei formal, 

mas também a todas as prescrições que conformam o ordenamento jurídico estatal. Por sua 

faceta material, a Administração fica impelida ao dever de resguardar a Constituição e os 

direitos nela plasmados, rendendo ensejo a um maior ativismo hermenêutico do administrador 

na interpretação e aplicação da legalidade formal. 

86. Assim, o princípio da legalidade atribui competências à Administração para criar 

e constituir providências complementares à lei, na exata medida em que o ordenamento jurídico 

lhe permitiu (faceta formal), devendo afastar as medidas administrativas contrárias à 

Constituição, às leis e às instituições democráticas, pois lhe cabe evitar o ingresso de tais 

medidas no mundo jurídico (faceta material). 

87. O sentido da licitude do conteúdo da cláusula arbitral precisa ser completado 

pela análise de suas possibilidade e determinabilidade jurídicas.  

88. A esse respeito, há possibilidade quando o conteúdo de uma declaração jurídica 

se dirige a um objeto material e juridicamente possível. O objeto juridicamente possível de uma 

cláusula arbitral são os direitos patrimoniais disponíveis ditados em um contrato administrativo. 

Fora disso, há impossibilidade jurídica, em decorrência do art. 1º, § 1º, da LA. 

89. Assim, a Administração deve assegurar que a referibilidade da cláusula arbitral 

não extrapole os limites da arbitrabilidade objetiva, porquanto empregar a arbitragem para além 

dos parâmetros da LA é ato ilegal que eiva a cláusula arbitral de vício de invalidade. 

90. Via de consequência, a cláusula arbitral que se resume a fazer referência ao 

contrato administrativo como um todo fere o princípio constitucional da legalidade, por violar 

a medida e o alcance do mundo arbitrável, fixado na referida regra abstrata do art. 1º, § 1º, da 

LA. Fere também a faceta material do princípio da legalidade, pois formaliza uma permissão 

para o ingresso no mundo jurídico de normas juridicamente impossíveis. 



190 

91. Assim sendo, a referência genérica ao contrato administrativo, expressa por 

fórmulas tais quais: “toda e qualquer controvérsia relativa ao contrato deverá ser resolvida de 

forma definitiva por arbitragem”, não é suficiente ao requisito da “possibilidade jurídica”, já 

que nem todas as matérias do contrato administrativo são de direito patrimonial disponível, 

porquanto estes contratos contam com um invariável âmbito não arbitrável, oriundo das 

medidas unilaterais de competência pública. 

92. Não basta que o conteúdo da cláusula arbitral seja possível juridicamente. É 

preciso também que seja determinado ou determinável. Pelo requisito da determinabilidade, o 

administrador assume a tarefa de extrair o sentido legal da arbitrabilidade ante o caso concreto 

e o declarar com concretude e individualidade na cláusula arbitral. Este requisito relaciona-se 

com a certeza, clareza, segurança e densidade da norma jurídica a ser aplicada no caso concreto. 

93. Por este requisito, a gradação a ser dada pela Administração deve agregar à 

diretiva legal, e não a reproduzir. O cumprimento deste requisito, todavia, não impede o 

administrador de concretizar a medida prevista em lei em termos mais fluidos e com 

incompletudes deliberadas. 

94. Nessa diretriz, a cláusula arbitral deve ter um caráter secundário ou derivado da 

ordem legal, a fim de densificar a arbitrabilidade, ao lume do caso concreto. Assim, o 

administrador especifica as matérias do caso concreto que se adequam às notas legais de 

“patrimonialidade” e “disponibilidade”. 

95. Sendo assim, a cláusula arbitral não pode simplesmente afirmar que “as questões 

de direito patrimonial disponível são de competência arbitral”, pois isto falha ao teste da 

determinabilidade do conteúdo. Repetir os termos da lei é o mesmo que nada fazer, já que nada 

se agrega ao ordenamento jurídico. 

96. A Administração fica obrigada a especificar e demarcar, por meio de uma 

operação cognitiva e interpretativa, as matérias que expressam a arbitrabilidade objetiva no caso 

concreto. Disso, o efeito que se extrai é o que denominamos de princípio da especificação 

material da arbitragem, o qual impõe que a Administração densifique as matérias arbitráveis 

do contrato, com o propósito principal de dar segurança jurídica e determinabilidade à relação 

jurídica. 

97. A respeito deste princípio, cumpre registrar que é factível que apenas parcela 

das matérias arbitráveis sejam submetidas à arbitragem (cláusulas parciais). Em cláusulas deste 

tipo, o princípio da especificação material da arbitragem deve ser entendido como a obrigação 

de especificar, na cláusula arbitral, as matérias arbitráveis que “serão” objeto da arbitragem, 

comportando o panorama de assuntos que atraem o fórum arbitral. 
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98. Note-se, esse princípio não impede que outras matérias contratuais arbitráveis 

venham, posteriormente, a ser desvendadas e encaminhadas à arbitragem. Para tanto, é preciso 

que a cláusula arbitral possibilite se firmar posterior convenção arbitral, com o desígnio de 

ampliar e atualizar as matérias a serem destinadas à arbitragem. 

99. Aprofundando o estudo sobre o princípio da especificação material da 

arbitragem, consigne-se que: a) é “princípio”, no sentido de trazer uma determinação que exige 

o seu cumprimento pelo administrador; b) é “especificador”, porquanto densifica os direitos 

patrimoniais disponíveis perante o caso concreto por meio de matérias; c) manifesta-se por meio 

das “matérias” da arbitragem, as quais não se configuram em e nem como lide, mas prescrevem 

as questões que “serão” objeto da arbitragem e não o objeto da arbitragem em si. Não são lides 

determinadas e consolidadas, mas uma descrição, com contornos denotativos, de eventuais lides 

futuras. 

100. O princípio da especificação material da arbitragem é vantajoso sob diversos 

aspectos. Em termos de segurança jurídica, sem a pretensão de esgotar as hipóteses em que o 

princípio estabiliza as expectativas sobre a arbitragem, compete averbar seis: a) em relação às 

partes; b) em relação aos árbitros; c) em relação à estabilização do laudo arbitral; d) em relação 

aos agentes públicos; e) em relação ao planejamento da arbitragem; f) em relação aos 

particulares interessados. 

101. Em relação às partes: como o campo dos direitos patrimoniais disponíveis pode 

atrair tanto a atuação arbitral como a atuação judicial, sem um panorama ditado na cláusula 

arbitral, a parte-demandante pode se confundir sobre qual o órgão julgador competente. Por aí, 

o uso da arbitragem pode se esvaziar. 

102. Em relação aos árbitros, a densificação das matérias que interessam ao juízo 

arbitral confere-lhes melhores condições de identificar o conflito, seu alcance e teor. Sem isto, 

o árbitro pode ficar sem condições de identificar o conflito, dando azo ao julgamento além, fora 

ou aquém do pedido, vício que a lei toma como hipótese de nulidade da sentença arbitral, 

conforme o art. 32, I, da LA. 

103. Quanto à estabilização do laudo arbitral, a demarcação das matérias pela 

Administração atrai o princípio da presunção de legitimidade, pelo que se assegura a aparência 

do bom direito aos termos da cláusula arbitral. As chances de anulação de sentença arbitral, 

com base na inarbitrabilidade, ficam reduzidas. 

104. A propósito dos agentes públicos, realce-se que a arbitragem pressupõe 

discussões, negociações, mas é preciso coragem do agente público para negociar direitos, bens, 
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valores e outros sem parâmetro objetivo a respeito do que seja disponível. A densificação das 

matérias da arbitragem conferiria maior segurança ao agente para dialogar e negociar direitos. 

105. No que tange ao planejamento, a arbitragem deve ser opção consciente e não 

errática do administrador. Assim, cabe à Administração considerar os riscos de solução 

inadequada pelo Judiciário em relação a alguma matéria contratual, afastando a jurisdição 

estatal. Da mesma forma, a arbitragem pode ser atraída ou afastada, em vista da mitigação de 

riscos quanto a outros eventos prejudiciais ao contrato. Nessa linha, a densificação das matérias 

da arbitragem deve ser fruto de um planejamento respeitante à escolhada do fórum arbitral. 

106. Quanto aos particulares, a especificação material da arbitragem resguardá-los-ia 

contra eventuais abusos governamentais, no manejo de suas competências exorbitantes. Em 

contratos de longo prazo, vultosos e complexos, a previsibilidade e estabilidade das relações 

contratuais é necessária para dar segurança, sobretudo em relação aos investimentos a serem 

feitos. 

107. A esse respeito, realce-se que a adequada preparação e densificação da cláusula 

cria um padrão de conformidade da futura ação administrativa unilateral, pois o alargamento 

do espaço de construção da ordem jurídica pela cláusula acaba por servir de padrão de 

conformidade da futura atuação administrativa unilateral.  

108. A tese avaliou, outrossim, os efeitos do princípio da especificação material da 

arbitragem sobre o princípio da competência-competência. Note-se, inicialmente, o 

fortalecimento do efeito negativo do princípio da competência-competência, pelo qual se dá 

primazia cronológica aos árbitros em relação à jurisdição estatal para se pronunciar sobre a sua 

jurisdição.  

109. Esse movimento de fortalecimento da competência dos árbitros não é ofuscado 

pelo princípio ora construído, pois a sua função é orientar o trabalho interpretativo do árbitro, 

trazendo os vetores temáticos que atraem e determinam a competência arbitral. O princípio 

destina-se mais a dar segurança jurídica ao árbitro do que a lhe retirar o livre convencimento, 

porquanto traz pautas orientadoras e diretivas e que suplementem os “vazios” regulatórios da 

ordem jurídica. 

110. Em face dos apontamentos e construções formuladas, a elaboração e 

estruturação de uma cláusula arbitral deve obedecer a alguns direcionamentos específicos. Ora, 

os seus elementos característicos (ou peculiaridades) e a densificação das matérias da 

arbitragem, em vista do princípio da especificação, não podem ser desconsiderados. Com isso, 

as peculiaridades da arbitragem e as matérias da arbitragem devem compor o corpo da cláusula. 
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111. A respeito de seus elementos característicos ou peculiaridades, a cláusula 

arbitral deve incorporar: a) a adoção da arbitragem institucional, com a aplicação do 

regulamento da câmara arbitral escolhida pelas partes (como consignado, a arbitragem 

institucional se alinha de modo mais adequado à realidade da Administração Pública); b) o uso 

do direito material brasileiro; c) a sede da arbitragem no Brasil; d) o idioma português, mas 

podendo instruir o processo com depoimentos ou documentos em qualquer outro idioma, desde 

que sejam traduzidos; e) o uso do critério de julgamento por direito; f) a observância ao 

princípio da publicidade. 

112. Outrossim, a Administração deve densificar os “direitos patrimoniais 

disponíveis” na cláusula arbitral, constituindo as matérias da arbitragem, em vista do princípio 

da especificação material da arbitragem.  

113. Isso não implica a impossibilidade de as partes do contrato negociarem quais 

das matérias arbitráveis serão objeto da cláusula arbitral. Para viabilizar essa proposta, o edital 

teria de possibilitar uma posterior negociação da cláusula arbitral, para fins de reduzir, aclarar 

ou densificar ainda mais as matérias da arbitragem previstas; e, em sequência da adjudicação, 

o particular seria convocado para negociar com a Administração, aperfeiçoando o conteúdo da 

cláusula. 

114. Em análise qualitativa sobre cláusulas arbitrais usadas em oito contratos de PPP 

(no âmbito da Copa do Mundo de 2014: quatro contratos; e, no âmbito de PPPs celebradas pelo 

Estado de São Paulo: outros quatro contratos), avaliou-se se a praxe administrativa adota os 

preceitos necessários, advindos dos elementos característicos da arbitragem e do princípio da 

especificação material da arbitragem.  

115. Sobre os elementos característicos, a avaliação trouxe respostas sobre a 

existência ou não de prescrições expressas nas cláusulas arbitrais sobre: a) a forma de escolha 

dos árbitros; b) o direito aplicável; c) a sede da arbitragem; d) o idioma da arbitragem; e) o 

procedimento aplicável, f) o critério de julgamento por direito e g) o respeito ao princípio da 

publicidade. 

116. Levando em consideração que os contratos avaliados são anteriores à Lei n. 

13.129/2015, a qual trouxe, expressamente, a exigência da adoção do critério de direito e o 

respeito ao princípio da publicidade, em geral, as respostas foram positivas, coadunando-se a 

conduta administrativa com o regime jurídico-administrativo. 

117. A seu turno, colocando à prova o princípio da especificação material da 

arbitragem, buscaram-se respostas sobre a sua adoção prática. Em relação aos quatro contratos 

firmados na esfera da Copa do Mundo de 2014, apenas o contrato do Mineirão atendeu a 
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exigência de densificação das matérias da arbitragem. 

118. Os demais contratos empregam cláusulas genéricas do tipo “qualquer disputa ou 

controvérsia será resolvida pela arbitragem”. Suas cláusulas são genéricas e a redação 

confeccionada não se mostra amadurecida, pela perspectiva do regime jurídico-administrativo. 

119. No cenário da Copa, as preocupações com o planejamento da arbitragem e com 

a sua conformação ao regime jurídico-administrativo ainda eram incipientes. Estes contratos 

revelam o entusiasmo com o uso da arbitragem, mas sem atenção à definição de estratégia 

quanto à solução de controvérsias contratuais. 

120. Dentre os avaliados contratos do Estado de São Paulo, o princípio da 

especificação material da arbitragem ganha maior espaço, sendo aplicado aos contratos da 

Linha 4 e da Linha 6. Em que pese esse reconhecimento, a arbitragem tampouco decorreu de 

uma escolha planejada, com avaliação aprofundada sobre o método arbitral.  

121. Para o futuro, é preciso que a arbitragem não mais seja fruto de comportamentos 

aleatórios e desorganizados. A Administração precisa planejar a arbitragem e ter em mira a 

produção de resultados específicos.  

122. O princípio da especificação material ganha importância nesse cenário, pois 

constitui matérias claras e específicas para fins de arbitragem, como resultado de um 

planejamento direcionado e coerente.  

123. Tudo considerado, impende responder à questão central de investigação 

(research question) formulada na Introdução, a saber: quais são os preceitos obrigatórios à 

cláusula arbitral firmada pela Administração e o particular, em vista do regime jurídico-

administrativo? 

124. Ao se falar em estruturação de algo, a pretensão é conhecer os elementos 

essenciais que compõem um dado corpo, a sua organização e a sua formação. Nessa diretriz, o 

regime jurídico-administrativo expressa os elementos essenciais que compõem a cláusula 

arbitral. Em primeiro lugar, esses elementos correspondem aos preceitos característicos do 

regime-jurídico administrativo, mencionados no item 111. Além desses, a especificação das 

matérias da arbitragem aparece como preceito essencial às arbitragens envolvendo a 

Administração. O corpo da cláusula arbitral, portanto, não pode carecer destes elementos. 

125. Enfim, a arbitragem envolvendo a Administração exige uma força-tarefa de 

todos os atores envolvidos para que seja costurada “sob medida” ao regime jurídico-

administrativo. Nesse sentido, uma agenda positiva para os debates é inserir e robustecer a pauta 

do planejamento da arbitragem. 

  



195 

REFERÊNCIAS 

 

ABRAMS, Roger I. Negotiating in Anticipation of Arbitration: Some Guideposts for the 

Initiated. Case Western Reserve Law Review, v. 29, n. 2, p. 428-449, 1979. 

ALBUQUERQUE JÚNIOR, Raimundo Parente. Juridicidade contra legem no processo 

administrativo: limites e possibilidades à luz dos postulados da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 

ALEMANHA. Código de Processo Civil. [Zivilprozessordnung (ZPO)]. 5 dez.  2005. 

Disponível em: <https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html>. 

Acesso em: 18 dez. 2017.  

ALESSI, Renato. Principi di diritto amministrativo. Milão: Giuffrè, 1978.  

ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Contratos Administrativos. São Paulo: Quartier 

Latin, 2012. 

ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Mecanismos de consenso no direito administrativo. 

In: MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; ARAGÃO, Alexandre Santos de (Coord.). 

Direito administrativo e seus novos paradigmas. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 335-349. 

ANDRADE, Gustavo Fernandes de. Arbitragem e administração pública: da hostilidade à 

gradual aceitação. In: MELO, Leonardo de Campos; BENEDUZI, Renato Resende (Coords.). 

A reforma da arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 411-458. 

ARAGÃO, Alexandre Santos de. A arbitragem no direito administrativo. Revista de 

Arbitragem e Mediação, n. 54, p. 20-57, jul./set. 2017. 

ARAGÃO, Alexandre Santos de. A consensualidade no direito administrativo: acordos 

regulatórios e contratos administrativos. Revista de Informação Legislativa. Brasília, v. 42, 

n. 167, p. 293-309, jul./set. 2005. 

ARAGÃO, Alexandre Santos de. A evolução da proteção do equilíbrio econômico-financeiro 

nas concessões de serviços públicos e nas PPPs. Revista de Direito Administrativo – RDA. 

Rio de Janeiro, v. 263, p. 35-66, maio/ago. 2013. 

ARAÚJO, Edmir Netto de. Atos administrativos e recomposição da legalidade. Revista de 

Direito Administrativo. Rio de Janeiro, n. 207, p. 163-201, jan./mar. 1997.  

ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de Direito Administrativo. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 2007. 

ÁVILA, Humberto. Repensando o princípio da supremacia do interesse público sobre o 

particular. Revista Trimestral de Direito Público – RTDP. São Paulo, n. 24, p. 159-180, 1998. 



196 

AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. São 

Paulo: Saraiva, 1986.  

BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. O direito fundamental à presunção de inocência no 

processo administrativo disciplinar. Revista de Direito Administrativo & Constitucional – 

A&C. Belo Horizonte, v. 9, n. 37, jul./set. 2009. Disponível em: 

<http://bid.editoraforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=62554>. Acesso em: 18 dez. 

2017.  

BAHIA. Arena Fonte Nova. Disponível em: 

<http://www.sefaz.ba.gov.br/administracao/ppp/projeto_fontenova.htm>. Acesso em: 18 dez. 

2017.  

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Criação de secretarias municipais: 

inconstitucionalidade do art. 43 da Lei Orgânica dos Municípios do Estado de São Paulo. 

Revista de Direito Público. São Paulo, n. 15, p. 284-288, jan./mar. 1971. 

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 33. ed., São 

Paulo: Malheiros, 2016. 

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Juízo liminar poder-dever de exercício do poder 

cautelar nessa matéria. Revista Trimestral de Direito Público – RTDP. São Paulo, n. 63, 

out./nov. 2015.  

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Mandado de segurança contra denegação ou 

concessão de liminar. Revista de Direito Público – RDP. São Paulo, v. 22, n. 92, p. 55-61, 

out./dez. 1989. 

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Natureza e regime jurídico das autarquias. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1968. 

BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. A teoria das constituições rígidas. 2. ed. São 

Paulo: Prefeitura do Município de São Paulo, 1948.  

BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Princípios gerais de direito administrativo: v. 

1: introdução. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. 

BANTEKAS, Ilias. The Foundations of Arbitrability in International Commercial Arbitration. 

Australian Year Book of International Law, v. 27, p. 193-223, 2008.  

BARROSO, Luís Roberto. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público: 

cláusula arbitral inserida em contrato administrativo sem prévia autorização legal: invalidade. 

In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; SUNDFELD, Carlos Ari (Orgs.). Licitação e contratos 

administrativos. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2012, p. 1.257-1.293. 



197 

BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Transações administrativas: um contributo ao estudo do 

contrato administrativo como mecanismo de prevenção e terminação de litígios e como 

alternativa à atuação administrativa autoritária, no contexto de uma Administração Pública mais 

democrática. São Paulo: Quartier Latin, 2007. 

BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves; CAMPOS, Sarah. A Administração Pública consensual na 

modernidade líquida. Fórum Administrativo – FA. Belo Horizonte, v. 14, n. 155, p. 31-43, 

jan. 2014. 

BERALDO, Leonardo de Faria. Arbitragem com a administração pública. Revista 

Comercialista: Direito Comercial e Econômico, v. 7, n. 17, p. 63-90, 2017. Disponível em: 

<http://comercialista.ibdce.com/wp-content/uploads/2017/10/Comercialista_Ed.-17.pdf>. 

Acesso em: 18 dez. 2017. 

BERALDO, Leonardo de Faria. Curso de Arbitragem nos termos da Lei n. 9.307/96. São 

Paulo: Atlas. 

BONÍCIO, Marcelo José Magalhães. Arbitragem e Estado: ensaio sobre o litígio adequado. 

Revista de Arbitragem e Mediação. São Paulo: RT, v. 45, p. 155-174. abr./jun. 2015. 

BORGES, Alice Gonzalez. Valores a serem considerados no controle jurisdicional da 

Administração Pública: segurança jurídica, boa-fé, conceitos indeterminados, interesse público. 

Interesse Público – IP. Belo Horizonte, v. 4, n. 15, p. 83-96, jul./set. 2002. 

BORN, Gary B. International Arbitration: Law and Practice. Londres: Kluwer Law 

International, 2012. 

BRAGHETTA, Adriana. A importância da sede da arbitragem. In: LEMES, Selma Ferreira; 

CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro Batista (Coords.). Arbitragem: estudos em 

homenagem ao prof. Guido Fernando da Silva Soares, in memoriam. São Paulo: Atlas, 2007, 

p. 18-32. 

BRASIL. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Consultas e 

audiências públicas. Disponível em: <http://www.anp.gov.br/wwwanp/consultas-e-

audiencias-publicas>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n. 6.814, de 2017. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=9DE30DFBCA

BBB816D8C4042B238AE3F1.proposicoesWebExterno2?codteor=1524890&filename=Avuls

o+-PL+6814/2017>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Conflito de Competência n. 139.519/RJ 

(2015/0076635-2). Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, pauta 13 set. 2017, j. 11 out. 2017, 

DJe 10 nov. 2017.  



198 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Mandado de Segurança n. 11.308/DF (2005/0212763-

0). Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, pauta 09 abr. 2008, j. 09 abr. 2008, número registro 

2005/0212763-0. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.433.940-MG. Rel. Min. Ricardo 

Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 26 set. 2017. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 612.439/RS (2003/0212460-3). 

Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª T., número registro 2003/0212460-3, pauta 18 out. 2005, 

j. 25 out. 2005, DJ 14 set. 2006. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 904.813/PR (2006/0038111-2). 

Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., pauta 20 out. 2011, j. 20 out. 2011, DJe 28 fev. 2012.  

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 934.771/SP. Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, 4ª T., pauta 20 maio 2010, j. 25 maio 2010. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Sentença Estrangeira n. 349/JP. Rel. Min. Eliana 

Calmon, pauta 5 abr. 2006, j. 21 mar. 2007. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo de Instrumento n. 52.181. Rel. Min. Bilac Pinto, 

j. 14 nov. 1973. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 220.907-5/RO. Rel. Min. 

Carlos Velloso, 2ª T., ementário n. 2041-3, DJ 31 ago. 2001. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 253.885-0/MG. Rel. Min. 

Ellen Gracie, 1ª T., j. 04 jun. 2002, DJU 21 jun. 2002.  

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Sentença Estrangeira n. 5206 AgR/EP. Rel. Min. 

Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 12 dez. 2001, DJ 30 abr. 2004. 

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão de Relação n. 1.796/2011. TC n. 

002.811/2006-6. Rel. Min. Augusto Nardes, Plenário, sessão 6 jul. 2011, ata n. 27/2011.  

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.099/06. TC n. 008.402/2005-4. Rel. Min. 

Augusto Nardes, Plenário, sessão 5 jul. 2006, ata n. 27/2006, DOU 10 jul. 2006. 

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.271/05. TC n. 005.123/2005-4. Rel. Min. 

Marcos Bemquerer Costa, Plenário, sessão 24 ago. 2005, ata n. 32/2005, DOU 2 set. 2005.  

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.330/2007. Rel. Min. Raimundo Carreiro, 

Plenário, sessão 4 jul. 2007, ata n. 28/2007, DOU 6 jul. 2007. 

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1.720/2016. Processo TC 005.406/2013-7 

(Representação). Rel. Min. Vital do Rêgo, Plenário, sessão 06 jul. 2016, ata n. 26/2016. 



199 

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 2.145/2013. Processo 006.588/2009-8. Rel. 

Min. Benjamin Zymler, Plenário, sessão 14 ago. 2013, ata n. 31/2008.  

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 2.573/2012. TC n. 003.499/2011-1. Rel. 

Min. Raimundo Carreiro, Plenário, sessão 26 set. 2012, ata n. 38/2012. 

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 537/05. TC n. 005.250/2002-2. Rel. Min. 

Walton Alencar Rodrigues, 2ª Câmara, sessão 14 mar. 2006, ata n. 07/2006, DOU 17 mar. 2006. 

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 584/03. TC n. 005.250/2002-2. Rel. Min. 

Ubiratan Aguiar, 2ª Câmara, sessão 10 abr. 2003, ata n. 12/2003, DOU 28 abr. 2003.  

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 587/03. TC n. 004.031/2003-0. Rel. Min. 

Adylson Motta, Plenário, sessão 28 maio 2003, ata n. 19/2003, DOU 1º jun. 2003. 

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 631/03. TC n. 009.008/2002-6. Rel. Min. 

Marcos Vinicios Vilaça, Plenário, sessão 4 jun. 2003, ata n. 20/2003, DOU 13 jun. 2003. 

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. AC-157-3/12-P. Processo 032.786/2011-

5. Rel. Min. Aroldo Cedraz, Plenário, sessão 1 fev. 2012, ata n. 3/2012.  

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Decisão n. 188/1995. TC n. 006.098/1993-2. Rel. Min. 

Paulo Affonso Martins de Oliveira, Rev. Min. Carlos Átila Álvares da Silva, Plenário, sessão 

10 maio 1995, ata 18/1995, DOU 22 maio 1995. 

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Decisão n. 215/04. TC n. 010.139/2002-0. Rel. Min. 

Ubiratan Aguiar, Plenário, sessão 10 mar. 2004, ata n. 07/2004, DOU 22 mar. 2004. 

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Decisão n. 286/1993. Processo n. TC 008.217/93-9. 

Rel. Min. Homero Santos, Plenário, sessão 15 jul. 1993, ata 29/93.  

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Decisão n. 394/95. TCs n. 015.131/1993-9, 

017.803/1993-4. Rel. Min. Fernando Gonçalves, Plenário, sessão 9 ago. 1995, ata n. 36/1995, 

DOU 28 ago. 1995.  

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Decisão n. 763/94. TC n. 006.098/1993-2. Rel. Min. 

Carlos Átila Álvares da Silva, Plenário, sessão 13 dez. 1994, ata 58/1994, DOU 3 jan. 1995. 

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Agravo de Instrumento n. 0101145-

19.2014.4.02.20000. Rel. Des. Fed. Marcelo Pereira da Silva, 8ª T. Especial, DJE-2ª Região 30 

jan. 2015. 

BREKOULAKIS, Stavros L. On Arbitrability: Persisting Misconceptions and New Areas of 

Concern. In: MISTELIS, Loukas A.; BREKOULAKIS, Stravros L. (Eds.). Arbitrability: 

International and Comparative Perspectives. Londres: Kluwer Law International, 2009, p. 19-

46. 



200 

BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. 2. ed., São 

Paulo: Saraiva, 2012. 

CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 

CÂMARA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL – CCI. Regulamento de Arbitragem. 

Disponível em: http://cbar.org.br/site/wp-content/uploads/2012/05/ICC-865-1-POR-

Arbitragem-Mediacao.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

CARMONA, Carlos Alberto. A arbitragem no setor de infraestrutura portuária e as jabuticabas. 

Migalhas, 11 ago. 2015. Disponível em: 

<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI224914,81042-

A+arbitragem+no+setor+de+infraestrutura+portuaria+e+as+jabuticabas>. Acesso em: 18 dez. 

2017.  

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Administração Pública: primeiras reflexões sobre 

a arbitragem envolvendo a administração pública. Revista Brasileira de Arbitragem, v. 8, n. 

51, p. 7-21, jul./ago./set. 2016. 

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um Comentário à Lei n. 9.307/1996. 3. 

ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. São Paulo: 

Malheiros, 2006. 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 24. ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2010. 

CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: o construtivismo lógico-

semântico. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2013. 

CARVALHO, Jorge Morais. Os limites à liberdade contratual. Coimbra: Almedina, 2017. 

CARVALHO, Paulo de Barros Carvalho. Isenções tributárias do IPI, em face do princípio da 

não cumulatividade. Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo, n. 33, p. 142-166, 

1998. 

CARVALHO, Paulo de Barros. Apostila do curso de extensão em teoria geral do direito. 

São Paulo: IBET/SP, 2007. 

CARVALHO, Paulo de Barros. Constructivismo lógico-semântico. In: CAMPILONGO, Celso 

Fernandes; GONZAGA, Alvaro de Azevedo; FREIRE, André Luiz (Coords.). Enciclopédia 

jurídica da PUC-SP: tomo teoria geral e filosofia do direito. Coordenação de tomo Celso 

Fernandes Campilongo; Alvaro de Azevedo Gonzaga; André Luiz Freire. 1. ed. São Paulo: 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, abr. 2017. Disponível em: 

<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/101/edicao-1/constructivismo-logico-

semantico>. Acesso em: 18 dez. 2017. 



201 

CHAPMAN, Robert Clowry. Public Policy. Michigan Law Journal. Michigan Law Journal, 

v. 3, p. 308, 1894.  

CHRISTENSEN, Tom; LAEGREID, Per. Governance and Administrative Reforms. In: LEVI-

FAUR, David (Ed.). The Oxford Handbook of Governance. Oxford: Oxford University 

Press, 2012, p. 255-267. 

CRETELLA JÚNIOR, José, Tratado de direito administrativo: v. 3: teoria do contrato 

administrativo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. 

DAKOLIAS, Maria. O setor judiciário na América Latina e Caribe: elementos para reforma. 

Tradução Sandro Eduardo Sardá. Documento Técnico. Washington, DC: Banco Mundial, n. 

319, jun. 1996.  

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Ainda existem os chamados contratos administrativos? In: 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves (Coords.). Supremacia 

do interesse público e outros temas relevantes do direito administrativo. São Paulo: Atlas, 

2010, p. 398-410. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. As possibilidades de arbitragem em contratos 

administrativos. Consultor Jurídico – Conjur, 4 set. 2015. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2015-set-24/interesse-publico-possibilidades-arbitragem-

contratos-administrativos2>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Da constitucionalização do direito administrativo: reflexos 

sobre o princípio da legalidade e a discricionariedade administrativa. In: DI PIETRO, Maria 

Sylvia Zanella; RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves (Coords.). Supremacia do interesse público 

e outros temas relevantes do Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2010, p. 175-196. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição de 

1988. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 

2006. 

DISPOR. In: DICIONÁRIO da língua portuguesa on-line. Lisboa: Priberam Informática, 2008-

2013. Disponível em: <https://www.priberam.pt/dlpo/dispor>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

ESPANHA. Ley n. 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Disponível em: 

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23646>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Federal Arbitration Act. Disponível em: 

<https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title9/pdf/USCODE-2011-title9-

chap1.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2017. 



202 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Interagency Alternative Dispute Resolution Working 

Group. The Administrative Dispute Resolution Act of 1996. Disponível em: 

<https://www.adr.gov/pdf/adra.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth 

Inc. 473 U.S. 614, 626-27 U.S. S. Ct. 1985. 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Supreme Court. Moses H. Cone Memorial Hospital v. 

Mercury Construction Corp., n. 81-1203, 460 U.S. 1, 103 S. Ct. 927 U.S.N.C., 1983, 23 fev. 

1983. 

ESTEFAM, Felipe Faiwichow. A configuração e reconfiguração do princípio da legalidade. 

São Paulo: Lumen Juris, 2013. 

ESTORNINHO, Maria João. A fuga para o direito privado: contributo para o estudo da 

atividade de direito privado da Administração Púbica. Coimbra: Almedina, 2009.  

FARIAS, José Fernando de Castro. A origem do direito de solidariedade. Rio de Janeiro: 

Renovar, 1998.  

FERRAZ, Sergio; DALLARI, Adílson. Processo Administrativo. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 

2007.  

FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. Traité de 

l’arbitrage commercial international. Paris: Litec, 1996. 

FRANÇA. Assemblée Nationale. Proposition de Loi n. 2.887. Disponível em: 

<http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2887.asp>.  Acesso em: 18 dez. 2017. 

FRANÇA. Code civil: livre 3: des différentes manières dont on acquiert la propriété: titre 16: 

de la convention d’arbitrage. Disponível em: 

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=134E087072F7B06BE7B60D8A6

C88B8A0.tplgfr22s_2?idSectionTA=LEGISCTA000033458814&cidTexte=LEGITEXT0000

06070721&dateTexte=20171016>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

FRANÇA. Comité Français de l’Arbitrage. Groupe de Travail sur l’Arbitrage. Rapport du 

Groupe de Travail sur l’Arbitrage en Matière Administrative, 13 mar. 2007. Disponível 

em: <http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Rapport_final.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 4. ed. 

São Paulo: Malheiros, 2009. 

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. O princípio da legalidade na Constituição espanhola. 

Revista de Direito Público – RDP. São Paulo, v. 21, n. 86, p. 5-13, abr./jun. 1988. 



203 

GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho 

administrativo. 12. ed. Madrid: Thomson Civitas, 2004, t. 1. 

GARCÍA PÉREZ, Marta. Presente y futuro del arbitraje de derecho administrativo en España. 

Revista Brasileira de Infraestrutura – RBINF. Belo Horizonte, v. 2, n. 4, p. 13-44, jul./dez. 

2013. 

GASPARINI, Diogenes. Validade das contratações em condições diversas do edital e da 

proposta. Revista Jus Navigandi, Teresina, v. 4, n. 28, 1 fev. 1999. Disponível em: 

<https://jus.com.br/artigos/437>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1974. 

GONÇALVES, Eduardo Damião. Arbitrabilidade objetiva. 2008. Tese (Doutorado) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.  

GOVERNO divulga valores finais da Copa: R$ 8,3 bilhões em estádios. GloboEsporte.com, 4 

jan. 2015. Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-

mundo/noticia/2015/01/governo-divulga-valores-finais-da-copa-r-83-bilhoes-em-

estadios.html>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

GRAU, Eros Roberto. Arbitragem e contrato administrativo. Revista Trimestral de Direito 

Público – RTDP. São Paulo: Malheiros, n. 32, p. 14-20, 2000. 

GRÉCIA. Code of Civil Procedure. Disponível em: 

<https://www.uv.es/medarb/observatorio/leyes-arbitraje/europa-resto/grecia-ccp-domestic-

arbitration.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. A arbitragem nos contratos da Administração Pública. 

PONTES FILHO, Valmir; MOTTA, Fabrício, GABARDO, Emerson (Coords.). 

Administração Pública: desafios para a transparência, probidade e desenvolvimento.. Belo 

Horizonte: Fórum, 2017, p. 79-97. [29. Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, 

Goiânia, 2015]. 

GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. Arbitragem e o setor de telecomunicações no Brasil. 

Revista de Direito de Informática e Telecomunicações – RDIT. Belo Horizonte, v. 2, n. 2, 

p. 99-127, jan./jun. 2007. Disponível em: 

<http://bid.editoraforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=41070>. Acesso em: 18 dez. 

2014. 

GUERRA, Sérgio. Discricionariedade administrativa: limitações da vinculação legalitária e 

propostas pós-positivistas. Fórum Administrativo – FA. Belo Horizonte, v. 16, n. 180, p. 72-

88, fev. 2016. 

GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Parceria Público-Privada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

2013. 



204 

HATANAKA, Alex S. O poder público e a arbitragem após a reforma da Lei n. 9.307/1996. 

Revista Brasileira de Arbitragem, v. 13, n. 49, p. 7-35, 2016. 

HENNINGTON, B. Judson. Unravelling the Intertwining Doctrine: Dean Witter Reynolds, Inc. 

v. Byrd’. Alabama Law Review, v. 37, n. 463, 1986. 

HERMIDA DEL LLANO, Cristina. Reflexiones sobre la institucion del arbitraje en España. 

Acta Universitatis Lucian Blaga, n. 2, p. 190-208, 2012. 

HOLANDA. Code of Civil Procedure. Disponível em: 

<http://www.dutchcivillaw.com/civilprocedureleg.htm>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

HULBERT, Richard W. Arbitral Procedure and the Preclusive Effect of Awards in International 

Commercial Arbitration. Berkeley Journal of International Law, v. 7, n. 2, p. 155-201, verão 

1989. 

JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e 

competência. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. 

JELLINEK, Georg. L ‘Etat moderne et son droit. Paris: Panthéon-Assas, 2004. 

JORNADA “PREVENÇÃO E SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE LITÍGIOS”, 1., 22-23 ago. 

2016, Brasília. Enunciados aprovados. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2016. 

Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-

judiciarios-1/publicacoes-1/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-

1/prevencao-e-solucao-extrajudicial-de-

litigios/?_authenticator=60c7f30ef0d8002d17dbe298563b6fa2849c6669>. Acesso em: 18 dez. 

2017. 

JUNQUEIRA, André Rodrigues. A previsão de arbitragem na Lei federal n. 13.448/2017. 

Revista de Arbitragem e Mediação. São Paulo: RT, v. 14, n. 54, p. 65-76, jul/set. 2017. 

JUNQUEIRA, André Rodrigues. Arbitragem na Administração Pública: estudo de caso 

sobre a eficiência do instituto nas Parcerias Público-Privadas do Estado de São Paulo. 2017. 

313 fls. Dissertação (Mestrado em Direito do Estado) – Faculdade de Direito, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2017. 

JUNQUEIRA, André Rodrigues; OLIVEIRA, Mariana Beatriz Tadeu de; SANTOS, Michelle 

Manaia. Cláusula de solução de controvérsias em contratos de parcerias público-privadas: 

estudo de casos e proposta de redação. Revista da Procuradoria Geral do Estado de São 

Paulo. São Paulo, n. 77/78, p. 285-313, jan./dez. 2013.  

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6. ed. Tradução João Baptista Machado. Coimbra: 

Arménio Amado, 1984. 



205 

LABETOULLE, D. Le clause compromissoire dans les contrats administratifs. Revue des 

Contrats, n. 3, jul. 2006. 

LEAL, Rogério Gesta. Limites de esgotamento da lei e do regulamento como fontes do Direito 

Administrativo no Brasil: aspectos introdutórios. Revista de Direito Administrativo e 

Constitucional – A&C. Belo Horizonte, v. 7, n. 28, p. 11-26, abr./jun. 2007. 

LEMES, Selma Maria Ferreira. A arbitragem e os novos rumos empreendidos na Administração 

Pública: a empresa estatal, o Estado e a concessão de serviço público. In: MARTINS, Pedro 

Antônio Batista et al. (Orgs.). Aspectos fundamentais da Lei da Arbitragem. Rio de Janeiro: 

Forense, 1999, p. 175-206. 

LEMES, Selma Maria Ferreira. A evolução da utilização da arbitragem nos contratos firmados 

pela Administração Pública. Revista Comercialista: Direito Comercial e Econômico, v. 7, n. 

17, p. 52-62, 2017. Disponível em: <http://comercialista.ibdce.com/wp-

content/uploads/2017/10/Comercialista_Ed.-17.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

LEMES, Selma Maria Ferreira. Arbitragem na Administração Pública: fundamentos 

jurídicos e eficiência econômica. São Paulo: Quartier Latin, 2007. 

LEMES, Selma Maria Ferreira. Arbitragem na concessão de serviços públicos: arbitrabilidade 

objetiva. confidencialidade ou publicidade processual? In: GUILHERME, Luiz Fernando V. A. 

(Org.). Novos rumos da arbitragem no Brasil. São Paulo: Fiúza, 2004, p. 363-387. 

LEMES, Selma Maria Ferreira. Cláusulas arbitrais ambíguas ou contraditórias e a interpretação 

da vontade das partes. In: MARTINS, Pedro Batista; GARCEZ, José M. Rossani (Orgs.). 

Reflexões sobre Arbitragem: in memoriam do Desembargador Cláudio Vianna de Lima. São 

Paulo: LTr, 2002, p. 188-208. Disponível em: 

<http://selmalemes.adv.br/artigos/artigo_juri32.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2016. 

LEMES, Selma Maria Ferreira. Cláusulas escalonadas ou combinadas: mediação, conciliação 

e arbitragem. In: FINKELSTEIN, Cláudio; VITA, Jonathan B.; CASADO FILHO, Napoleão 

(Org.). Arbitragem internacional: UNIDROIT, CISG e direito brasileiro. São Paulo: Quartier 

Latin, 2010, p. 163-178. 

LEMES, Selma Maria Ferreira. Por que criar amarras à arbitragem? Valor Econômico, 15 ago. 

2014. Disponível em: <http://selmalemes.adv.br/artigos/artigovalor15082014.pdf>. Acesso 

em: 18 dez. 2017. 

LIEBMAN, Eric B.; RIGGS, Burkeley N. The State of the Intertwining Doctrine in Colorado 

Colorado Lawyer, v. 36, p. 15-16, jan. 2007.  

LYNN, Laurence E. The Many Faces of Governance: Adaptation? Transformation? Both? 

Neither? In: In: LEVI-FAUR, David (Ed.). The Oxford Handbook of Governance. Oxford: 

Oxford University Press, 2012, p. 49-64. 



206 

MACHADO, João Baptista. Participação e descentralização: democratização e neutralidade 

na Constituição de 76. Coimbra: Almedina, 1982.  

MANTILLA-SERRANO, Fernando. A Nova Lei de Arbitragem na Espanha. Revista 

Brasileira de Arbitragem – RBA, n. 2, p. 109-122, abr./jun. 2004. 

MARASCHIN, Márcia Uggeri (Coord.). Manual de negociação baseado na teoria de 

Harvard. Brasília: EAGU, 2017. Disponível em: 

<http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/588616>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

MARINS, Vinicius; OLIVEIRA, Rodrigo Reis de. As parcerias público-privadas e o problema 

da alocação de riscos: uma análise do caso da modernização do estádio “Mineirão” para a Copa 

do Mundo de 2014. Fórum de Contratação e Gestão Pública – FCGP. Belo Horizonte, v. 

10, n. 111, p. 31-55, mar. 2011. 

MAROLLA, Eugenia Cristina Cleto. A arbitragem e os contratos da Administração 

Pública. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. 

MAROLLA, Eugenia Cristina Cleto. A revogação do artigo 25 da Lei de Arbitragem e suas 

consequências nas arbitragens envolvendo a Administração Pública. Revista de Direito da 

Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, v. 26, p. 211-

228, 2016. 

MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A bipolaridade do direito administrativo e sua 

superação. In: SUNDFELD, Carlos Ari, JURKSAITIS, Guilherme Jardim. Contratos públicos 

e Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 353-415. 

MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Breves considerações sobre o equilíbrio econômico-

financeiro nas concessões. Revista de Informação Legislativa, v. 40, n. 159, p. 193-197, 

jul./set. 2003. 

MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; CYMBALISTA, Tatiana Matiello. Os acordos 

substitutivos do procedimento sancionatório e da sanção. Biblioteca Digital Revista 

Brasileira de Direito Público – RBDP. Belo Horizonte, v. 8, n. 31, out./dez. 2010. Disponível 

em: <http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=70888>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; LOUREIRO, Caio de Souza. A (re)afirmação do 

equilíbrio econômico-financeiro das concessões. Revista de Direito Público da Economia – 

RDPE. Belo Horizonte, v. 12, n. 47, p. 125-151, jul./set. 2014.  

MARRARA, Thiago. A atividade de planejamento na Administração Pública: o papel e o 

conteúdo das normas previstas no anteprojeto da nova Lei de Organização Administrativa. 

Revista Brasileira de Direito Público – RBDP. Belo Horizonte, v. 9, n. 34, p. 9-45, jul./set. 

2011. 

MARRARA, Thiago. As cláusulas exorbitantes diante da contratualização administrativa. 

Revista de Contratos Públicos – RCP. Belo Horizonte, v. 3, n. 3, p. 237-255, mar./ago. 2013. 



207 

MARTINS, Gilberto de Andrade; THEÓPHILO, Carlos Renato. Metodologia da investigação 

científica para ciências sociais aplicadas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 

MARTINS, Ricardo Marcondes. A estrutura normativa dos princípios, Revista Trimestral de 

Direito Público – RTDP. São Paulo: Malheiros, v. 40 p. 113-145, 2002. 

MARTINS, Ricardo Marcondes. Abuso de direito e a constitucionalização do direito 

privado. São Paulo: Malheiros, 2010.  

MARTINS, Ricardo Marcondes. Arbitragem e Administração Pública: contribuição para o 

sepultamento do tema. Revista Trimestral de Direito Público – RTDP. São Paulo, n. 54, p. 

194-209, 2013. 

MARTINS, Ricardo Marcondes. Contratos administrativos. Revista Brasileira de Direito 

Público – RBDP. Belo Horizonte, v. 5, n. 18, jul./set. 2007. Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=47239>. Acesso em: 18 dez. 2017.  

MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos dos vícios do ato administrativo. São Paulo: 

Malheiros, 2008.  

MARTINS, Ricardo Marcondes. Qual é o critério para a incidência do direito administrativo? 

Revista Eletrônica Direito do Estado, v. 2016, n. 257. Disponível em: 

<http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/ricardo-marcondes-martins/qual-e-o-criterio-

para-a-incidencia-do-direito-administrativo>. Acesso em 18 dez. 2017. 

MARTINS, Ricardo Marcondes. Teoria dos princípios formais. Interesse Público – IP. Belo 

Horizonte, v. 18, n. 98, p. 65-94, jul./ago. 2016.  

MATTOS, Mauro Roberto Gomes. Contrato administrativo e a lei de arbitragem. Revista de 

Direito Administrativo. Rio de Janeiro, n. 223, p. 115-131, jan./mar. 2001. 

MAURER, Hartmut. Direito administrativo geral. Tradução Luís Afonso Heck. Barueri: 

Manole, 2006. 

MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 16. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011. 

MEDAUAR, Odete. Parâmetros de controle da discricionariedade. In: GARCIA, Emerson 

(Org.). Discricionariedade administrativa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 79-89. 

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

adequado ao regime jurídico administrativo. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 6. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1978. 



208 

MELLO, Rafael Munhoz de. Arbitragem e Administração Pública. Revista Jurídica da 

Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, Curitiba, n. 6 p. 47-81, 2015.  

MERKL, Adolfo. Teoría general del derecho administrativo. Granada: Colmares, 2004.  

MINAS GERAIS. Mineirão, 22 de Janeiro de 2014. Disponível em: 

<http://www.ppp.mg.gov.br/sobre/projetos-de-ppp-concluidos/ppp-mineirao>. Acesso em: 18 

dez. 2017. 

MODESTO, Paulo. Autovinculação da Administração Pública. Revista Eletrônica de Direito 

do Estado – REDE. Salvador: Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 24, out./nov./dez. 

2010. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-24-OUTUBRO-2010-

PAULO-MODESTO.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo. 13. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2003. 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Novas Tendências da democracia: consenso e direito 

público na virada do século - o caso brasileiro. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP. 

Belo Horizonte, v. 1, n. 3, out./dez. 2003. Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=12537>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Poder, direito e Estado: o direito administrativo em 

tempos de globalização: in memoriam de Marcos Juruena Villela Souto. Belo Horizonte: 

Fórum, 2011. 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo; VILLELA SOUTO, Marcos Juruena. Arbitragem em 

contratos firmados por empresas estatais. Revista de Direito Administrativo – RDA. Rio de 

Janeiro, n. 236, p. 215-261, abr./jun. 2004. 

MOREIRA, Egon Bockmann. Administração Pública, arbitragem e controle externo. Gazeta 

do Povo, 13 nov. 2017. Disponível em: 

<http://www.gazetadopovo.com.br/justica/colunistas/egon-bockmann-moreira/administracao-

publica-arbitragem-e-controle-externo-4716pmigha5z0l6u2zw07v28d> Acesso em: 18 dez. 

2017. 

MOREIRA, Egon Bockmann. Atos administrativos negociais. In: WALD, Arnoldo; JUSTEN 

FILHO, Marçal; PEREIRA, Cesar Augusto Guimarães (Orgs.). O direito administrativo na 

atualidade: estudos em homenagem ao centenário de Hely Lopes Meirelles (1917-2017). São 

Paulo: Malheiros, 2017, p. 363-371. 

MUNIZ, Joaquim de Paiva. Curso básico de direito arbitral: teoria e prática. Juruá: Curitiba, 

2015. 



209 

MUNIZ, Joaquim de Paiva. Guia politicamente incorreto da arbitragem: IV: arbitragem e 

Estado: entre tapas e beijos. Migalhas, 8 jul. 2015. Disponível em: 

<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI222991,81042-

Guia+Politicamente+Incorreto+da+Arbitragem+IV+Arbitragem+e+Estado>. Acesso em: 18 

dez. 2017. 

MUNIZ, Joaquim Tavares de Paiva; HENRICI Ricardo Loretti. Posicionamento da Comissão 

de Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 8 nov. 2017. 

MUSTILL, Michael J.; BOYD Stewart C. Commercial Arbitration. 2 ed. Oxford: 

Butterworths Law, 1989. 

NAVES, Guilherme. As PPPs das arenas da Copa do Mundo: fracasso retumbante ou 

precisamos entender melhor? PPP Brasil: Observatório das Parcerias Público-Privadas, 14 

abr. 2015. Disponível em: <http://www.pppbrasil.com.br/portal/content/artigo-ppps-das-

arenas-da-copa-do-mundo-fracasso-retumbante-ou-precisamos-entender-melhor>. Acesso em: 

18 dez. 2017. 

NIEBUHR, Joel de Menezes. Conteúdo do contrato administrativo. Fórum de Contratação e 

Gestão Pública – FCGP. Belo Horizonte, v. 10, n. 120, p. 27-46, dez. 2011. 

NÓBREGA, Marcos. Análise econômica do direito administrativo. In: TIMM, Luciano Benetti 

(Org.). Direito e Economia no Brasil. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 404-416. 

NOHARA, Irene. Arbitragem nos contratos administrativos de infraestrutura e interesse 

patrimonial disponível: a fênix ou o cavalo de Troia? Direito Administrativo, 23 abr. 2017. 

Disponível em: <http://direitoadm.com.br/arbitragem-nos-contratos-administrativos>. Acesso 

em: 18 dez. 2017. 

OLIVEIRA, Antônio Flávio de. Comentário à Lei de Licitações e Contratações Públicas: art. 

55. Fórum de Contratação e Gestão Pública – FCGP. Belo Horizonte, v. 13, n. 153, p. 143-

149, set. 2014.  

OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. A arbitragem e as parcerias público-privadas. 

Fórum Administrativo: Direito Público – FA. Belo Horizonte, v. 5, n. 52, jun. 2005. 

Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=29555>. Acesso em: 

18 dez. 2017. 

OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Conciliando arbitragem e administração pública. 

Valor Econômico, 25 ago. 2016. 



210 

OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Especificidades do processo arbitral envolvendo a 

Administração Pública. In: CAMPILONGO, Celso Fernandes; GONZAGA, Alvaro de 

Azevedo; FREIRE, André Luiz (Coords.). Enciclopédia jurídica da PUC-SP: tomo direito 

administrativo e constitucional. Coordenação de tomo Vidal Serrano Nunes Jr.; Maurício 

Zockun; Carolina Zancaner Zockun; André Luiz Freire. 1. ed. São Paulo: Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, abr. 2017. Disponível em: 

<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/49/edicao-1/especificidades-do-processo-

arbitral-envolvendo-a-administracao-publica>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de; ESTEFAM, Felipe Faiwichow. Sugestões para a 

redação de cláusulas arbitrais: Consulta e Audiência Públicas n. 24/2017. 08 de novembro 

de 2017. 

OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de; SCHWANKA, Cristiane. A administração 

consensual como a nova face da administração pública no século XXI: fundamentos 

dogmáticos, formas de expressão e instrumentos de ação. Revista de Direito Administrativo 

& Constitucional – A&C. Belo Horizonte, v. 8, n. 32, p. 31-50, abr./jun. 2008. Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=53672>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de; SCHWARTSMANN, Guilherme Baptista. 

Arbitragem público-privada no Brasil: a especialidade do litígio administrativo e as 

especificidades do procedimento arbitral. Revista de Arbitragem e Mediação. São Paulo: RT, 

v. 44, p. 150-171, jan./mar. 2015. 

OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 

no direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2006. 

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. A arbitragem nos contratos da Administração Pública 

e a Lei n. 13.129/2015: novos desafios. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP. Belo 

Horizonte, v. 13, n. 51, p. 59-79, out./dez. 2015. 

OLIVEIRA. Regis Fernandes de. Ato administrativo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1980. 

ORTUÑO MUÑOZ, José Pascual. El “libro verde sobre las modalidades alternativas de 

resolución de conflitos em el ámbito civil y mercantil”, de 19.04.2002 de la Comisión de las 

Comunidades Europeas. Revista Iuris – La Ley, n. 77, p. 42-48, nov. 2003. 

OTERO, Paulo. Legalidade e Administração Pública: o sentido da vinculação administrativa 

à juridicidade. Coimbra: Almeida, 2007. 

PARK, William W. National Law and Commercial Justice: Safeguarding Procedural Integrity 

in International Arbitration. Tulane Law Review, v. 63, 1989.  

PASSOS, José Joaquim Calmon de. Comentários ao Código de Processo Civil: Lei n. 5.869, 

de 11 de janeiro de 1973: v. 3: arts. 270 a 331. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 



211 

PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Arbitragem e a Administração Pública: comentários ao 

acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 612.439/RS (“Caso AES 

Uruguaiana”). Revista Brasileira de Arbitragem – RBAr, v. 3, n. 12, p. 98-120, out./dez. 

2006. 

PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Arbitragem na Lei n. 13.448 e os contratos com a 

Administração Pública, nos setores de rodovias, ferrovias e aeroportos. Revista de Arbitragem 

e Mediação, n. 55, out./dez. 2017. [No prelo]. 

PEREIRA, Cesar Guimarães. Arbitragem e Administração. In: CAMPILONGO, Celso 

Fernandes; GONZAGA, Alvaro de Azevedo; FREIRE, André Luiz (Coords.). Enciclopédia 

jurídica da PUC-SP: tomo direito administrativo e constitucional. Coordenação de tomo Vidal 

Serrano Nunes Jr.; Maurício Zockun; Carolina Zancaner Zockun; André Luiz Freire. 1. ed. São 

Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, abr. 2017. Disponível em: 

<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/155/edicao-1/arbitragem-e-administracao>. 

Acesso em: 18 dez. 2017. 

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte especial: 

v. 25: direito das obrigações: extinção das dívidas e obrigações: dação em soluto: confusão: 

remissão de dívidas: novação: transação: outros modos de extinção. 3. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1984. 

RECIFE. Arena Multiuso Pernambuco. Disponível em: 

<http://www.transparencia.gov.br/copa2014/cidades/execucoesFinanceirasDetalhe.seam;jsess

ionid=E04398DFB72BD080E2FEFFAFA4548A14.portalcopa?execucaoFinanceira=14&emp

reendimento=7>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

REINERT, Edison Eduardo Borgo. Contratos administrativos e a aplicabilidade de Lei de 

Arbitragem. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico – REDAE. Salvador: 

Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 23, ago./set./out. 2010. Disponível em: 

<http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-23-AGOSTO-2010-EDISON-EDUARDO-

BORGO.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

REINO UNIDO. Richardson v. Mellish (1824), 2 Bing. 229-252. 

RIBEIRO, Maurício Portugal, Arbitragem, TCU e risco regulatório: se o TCU quiser 

contribuir para reduzir risco regulatório precisa rever sua posição sobre arbitragem em contratos 

administrativos. Disponível em: <http://pt.slideshare.net/portugalribeiro/tcu-e-arbitragem-

verso-preliminar-em-16122014>. Acesso em: 18 dez. 2018. 

RIBEIRO, Rafael Pellegrini. O reconhecimento e a execução de sentenças arbitrais estrangeiras 

no direito brasileiro. In: JOBIM, Eduardo, MACHADO, Rafael Biccca (Coords.). Arbitragem 

no Brasil: aspectos jurídicos relevantes. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 417-435. 

RIO GRANDE DO NORTE. Arena das Dunas. Disponível em: 

<http://www.transparencia.gov.br/copa2014/cidades/licitacoesDetalhe.seam?licitacao=1&em

preendimento=6>. Acesso em: 18 dez. 2017. 



212 

ROCHA, Caio Cesar. Regulamento para arbitragem na administração é retrocesso. Consultor 

Jurídico – Conjur, 29 mar. 2015. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-mar-

29/fora-tribunal-regulamento-arbitragem-administracao-retrocesso>.  Acesso em: 18 dez. 

2017. 

ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais da Administração Pública. 

Belo Horizonte: Del Rey, 1994. 

ROCHA, José de Albuquerque. Lei de Arbitragem: uma avaliação crítica. São Paulo: Atlas, 

2008. 

RODOVALHO, Thiago. Aspectos introdutórios da arbitragem. In: MOTTA JUNIOR, Aldemar 

et al. Manual de arbitragem para advogados. Brasília: Confederação das Associações 

Comerciais e Empresariais do Brasil, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 

2015. Disponível em: <http://www.precisao.eng.br/manual-arbitragem.pdf>. Acesso em: 18 

dez. 2017. 

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

Forense, 2011. 

SANTOS, Márcia Walquiria Batista dos. Alterações na minuta do contrato antes de sua 

celebração. Vinculação ao instrumento convocatório. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella 

(Org.).Temas polêmicos sobre licitações e contratos. 5. ed. São Paulo: Editora, 2006. 

SÃO PAULO. Lançamento dos Projetos de Concessão e Mobilidade Urbana. Disponível 

em: <http://www.parcerias.sp.gov.br/Parcerias/Projetos/Portfolio>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

SCHIRATO, Vitor Rhein; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Consenso e legalidade: vinculação 

da atividade administrativa consensual ao direito. Revista Brasileira de Direito Público – 

RBDP. Belo Horizonte, v. 7, n. 27, out./dez. 2009. Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=64611>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

SHORE, Laurence. Defining “Arbitrability”. The United States v. The Rest of The World. New 

York Law Journal, 15 jun. 2009. Disponível em: 

<http://www.gibsondunn.com/publications/Documents/Shore-DefiningArbitrability.pdf>. 

Acesso em: 18 dez. 2017. 

SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional. 35. ed.,São Paulo: Malheiros, 2012. 

SOMBRA, Thiago Luís. Mitos, crenças e a mudança de paradigma da arbitragem com a 

administração pública. Revista Brasileira de Arbitragem. São Paulo: Kluwer, v. 14, n. 54, p. 

54-72, abr./jun. 2017. 

SOUSA, Luís Verde de. Novidades em matéria de negociação de propostas na nova directiva 

europeia da contratação pública. Revista de Contratos Públicos – RCP. Belo Horizonte, v. 6, 

n. 10, p. 139-157, set./fev. 2017.  



213 

SOUZA JUNIOR, Lauro da Gama e. 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 Brasileira de Arbitragem – RBA, v. 2, n. 8, p. 7-42, 2005. 

SOUZA, Teresa Cristina de. A classificação dos atos jurídicos de Léon Duguit e a concepção 

dos contratos no direito administrativo. In: BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves; ARÊDES, 

Sirlene Nunes; MATOS, Federico Nunes de (Coords.). Contratos administrativos: estudos 

em homenagem ao Professor Florivaldo Dutra de Araújo. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 331-

353. 

SUÍÇA. Código de Processo Civil. Disponível em: <https://www.admin.ch/opc/en/classified-

compilation/20061121/index.html>. Acesso em: 18 dez. 2017.  

SUNDFELD, Carlos Ari. Guia jurídico das Parcerias Público-Privadas. In: SUNDFELD, 

Carlos Ari (Coord.). Parcerias Público-Privadas. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 

SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Acordos na execução contra a Fazenda 

Pública. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP. Belo Horizonte, v. 8, n. 30, jul./set. 

2010. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=69424>. Acesso 

em: 18 dez. 2017. 

SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Acordos substitutivos nas sanções 

regulatórias. Revista de Direito Público da Economia – RDPE. Belo Horizonte, v. 9, n. 34, 

p. 133-151, abr./jun. 2011. 

SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. O cabimento da arbitragem nos 

contratos administrativos. Revista de Direito Administrativo – RDA. v. 248, p. 117-126, 

maio/ago. 2008. 

TALAMINI, Eduardo. Cabimento de arbitragem envolvendo sociedade de economia mista 

dedicada à distribuição de gás canalizado. Revista Brasileira de Arbitragem – RBAr, v. 1, n. 

4, p 44-64, out./dez. 2004. 

TALAMINI, Eduardo. Idioma e local da arbitragem sobre PPP. Migalhas, 25 jan. 2005. 

Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI9546,91041-

Idioma+e+local+da+arbitragem+sobre+PPP>. Acesso em: 18 dez. 2017.  

TEVENDALE, Craig; AMBROSE, Hannah; NAISH, Vanessa. Multi-Tier Dispute Resolution 

Clauses and Arbitration. The Turkish Commercial Law Review, v. 1, n. 1, p. 31-40, fev. 

2015. 

UNITED NATIONS. United Nations Commission on International Trade Law. Secretariat on 

the Model Law on International Commercial Arbitration. Explanatory Note. Disponível em: 

<http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/MLARB-explanatoryNote20-9-

07.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2017. 



214 

UNITED NATIONS. United Nations Commission on International Trade Law. UNCITRAL 

Model Law on International Commercial Arbitration, 1985: with amendments as adopted 

in 2006. Viena, 2008. Disponível em: 

<https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-86998_Ebook.pdf>. Acesso 

em: 18 dez. 2017. 

VENOSA, Silvo Salvo de. Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 

15. ed. São Paulo: Atlas, 2015.  

WALD, Arnold; CARNEIRO, Atlhos Gusmão; ALENCAR, Miguel Tostes de; DOUTRADO, 

Ruy Janoni. Da validade de convenção de arbitragem pactuada por sociedade de economia 

mista. Revista de Direito Bancário do Mercado de Capitais e da Arbitragem, v. 5, n. 18, 

out./dez. 2002. 

WALD, Arnoldo. A arbitragem e a Administração Pública: evolução: aspectos legislativo, 

jurisprudencial e práticos. Revista Comercialista: Direito Comercial e Econômico, v. 7, n. 

17, p. 16-25, 2017. Disponível em: <http://comercialista.ibdce.com/wp-

content/uploads/2017/10/Comercialista_Ed.-17.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura no 

direito. 3. ed. São Paulo: Alfa-Ômega, 1997.  

YOUSSEF, Karim. The death of inarbitrability In: MISTELIS, Loukas A.; BREKOULAKIS, 

Stravros L. (Eds.). Arbitrability: International and Comparative Perspectives. Londres: 

Kluwer Law International, 2009, p. 47-67. 

ZANCANER, Weida. Da convalidação e da invalidação dos atos administrativos. 2. ed. São 

Paulo: Malheiros, 1993.  

ZIMMERMANN, Dennys. Alguns aspectos sobre a arbitragem nos contratos administrativos à 

luz dos princípios da eficiência e do acesso à Justiça: por uma nova concepção do que seja 

interesse público. Revista de Arbitragem e Mediação. São Paulo: RT, v. 4, n. 12, p. 69-93, 

jan./mar. 2007. 

 



215 

ANEXO I – Relatório oficial sobre os procedimentos arbitrais envolvendo o Estado de São 

Paulo 
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ANEXO II – Reprodução do objeto e da cláusula compromissória dos contratos avaliados 

 

1. CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA EXPLORAÇÃO, 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PRECEDIDAS DE OBRAS DE REFORMA, 

RENOVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO DO MINEIRÃO 

 

CLÁUSULA 5ª - DO OBJETO 

 

5.1. O objeto do presente CONTRATO é a CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, em conformidade com os requisitos contidos neste 

CONTRATO, no EDITAL e respectivos ANEXOS, nos termos das propostas 

e demais documentos apresentados pela CONCESSIONÁRIA na 

LICITAÇÃO, para operação e manutenção do COMPLEXO DO 

MINEIRÃO, precedidas de OBRAS de reforma, renovação e adequação. 

 

 

CLÁUSULA 39ª - DA ARBITRAGEM 

 

39.1. Eventuais divergências entre as partes, relativamente às matérias abaixo 

relacionadas, que não tenham sido solucionadas amigavelmente pelo 

procedimento de mediação, serão obrigatoriamente dirimidas por meio de 

arbitragem, na forma da Lei Federal nº 9.307/96:  

a) reconhecimento do direito e determinação do montante respectivo da 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, em favor de qualquer das 

partes, em todas as situações previstas no CONTRATO;  

b) reconhecimento de hipóteses de inadimplemento contratual por quaisquer 

das PARTES;  

c) acionamento dos mecanismos de garantia previstos no CONTRATO;  

d) valor da indenização no caso de extinção do CONTRATO; e  

e) inconformismo de quaisquer das PARTES com a decisão do Comitê de 

Mediação ou dos COMITÊS DE GOVERNANÇA.  

39.2. A submissão de qualquer questão à arbitragem não exonera as PARTES 

do pontual e tempestivo cumprimento das disposições do CONTRATO, e das 

determinações do PODER CONCEDENTE que no seu âmbito sejam 

comunicadas e recebidas pela CONCESSIONÁRIA previamente à data de 

submissão da questão à arbitragem, até que uma decisão final seja obtida 

relativamente à matéria em causa.  

39.2.1. De igual modo, não se permite qualquer interrupção do 

desenvolvimento da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, que deverá 

continuar nos mesmos termos em vigor à data de submissão da questão, até 

que uma decisão final seja obtida relativamente à matéria em causa.  

39.3. As PARTES poderão, de comum acordo, submeter ainda à arbitragem 

outras controvérsias relacionadas com a interpretação ou execução do 

CONTRATO, delimitando claramente o seu objeto no compromisso arbitral.  

39.4. A arbitragem será instaurada e administrada pela CAMARB (Câmara de 

Arbitragem Empresarial - Brasil, conforme as regras de seu regulamento, 

devendo ser realizada na Cidade de Belo Horizonte, em língua portuguesa e 

aplicar o direito brasileiro.  

39.4.1. As PARTES poderão escolher órgão ou entidade arbitral distinto da 

CAMARB, desde que haja concordância mútua.  
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39.5. As PARTES concordam que a CONCESSIONÁRIA arcará com os 

custos do procedimento de contratação da câmara de arbitragem e de todo o 

procedimento até que seja proferida a sentença arbitral, independentemente da 

PARTE que solicitar o início da arbitragem.  

39.5.1. Após a sentença arbitral, se ela foi inteiramente desfavorável ao 

PODER CONCEDENTE, ele deverá reembolsar a CONCESSIONÁRIA 

pelas despesas incorridas, podendo fazê-lo por meio de acréscimo do valor 

devido a título de REMUNERAÇÃO.  

39.5.2. Na hipótese de sucumbência parcial de ambas as PARTES, as despesas 

decorrentes do procedimento arbitral serão rateadas conforme indicado na 

sentença arbitral.  

39.5.3. Cada uma das PARTES arcará com seus próprios custos referentes a 

honorários advocatícios.  

39.5.4. A sentença arbitral poderá incluir dispositivo sobre a alocação e 

razoabilidade dos custos incorridos.  

39.6. Sem prejuízo da ação de execução específica prevista no art. 7º da Lei 

Federal nº 9.307/96, a PARTE que recusar a assinatura do compromisso 

arbitral, após devidamente intimada, incorrerá na multa no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de atraso, até que cumpra efetivamente 

a obrigação. A multa ficará sujeita a reajuste periódico, na mesma data e pelo 

mesmo índice aplicável à parcela variável que compõe a REMUNERAÇÃO 

da CONCESSIONÁRIA.  

39.7. O Tribunal Arbitral será composto por 3 (três) membros titulares e 3 

(três) suplentes, cabendo a cada parte indicar um titular e um suplente. O 

terceiro árbitro e seu suplente serão escolhidos de comum acordo pelos dois 

titulares indicados pelas partes, devendo ter experiência mínima de 10 (dez) 

anos e registro profissional no Brasil na especialidade objeto de controvérsia. 

A presidência do Tribunal Arbitral caberá ao terceiro árbitro.  

39.8. Caso seja necessária a obtenção de medidas coercitivas ou de urgência 

antes da constituição do Tribunal Arbitral, ou mesmo durante o procedimento 

amigável de solução de divergências, as partes poderão requerê-las 

diretamente ao Poder Judiciário. Caso tais medidas se façam necessárias após 

a constituição do Tribunal Arbitral, deverão ser solicitadas nos termos do art. 

22, § 4º da Lei Federal nº 9.307/96. 

39.9. Será competente o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas 

Gerais, para dirimir qualquer controvérsia não sujeita à arbitragem nos termos 

do CONTRATO, assim como para apreciar as medidas judiciais previstas no 

item anterior ou a ação de execução específica prevista no art. 7º da Lei 

Federal nº 9.307/96.  

39.10. As decisões do painel de arbitragem serão definitivas para o impasse e 

vincularão as partes. 

 

 

CLÁUSULA 53ª – DO FORO  

53.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas 

Gerais, para dirimir qualquer controvérsia entre as PARTES decorrentes do 

CONTRATO, que não esteja sujeita ao procedimento arbitral e para a 

execução da sentença arbitral e atendimento de questões urgentes.  
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2. CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A EXPLORAÇÃO DA 

ARENA MULTIUSO DA COPA – PERNAMBUCO 

 

CLÁUSULA 4 - OBJETO DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

 

4.1. A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA tem por objeto a exploração da 

ARENA MULTIUSO DA COPA 2014, precedida da execução das OBRAS 

DE CONSTRUÇÃO DA ARENA de acordo com a localização, descrição, 

características e especificações técnicas constantes do ANEXO X – 

PROJETO BÁSICO DA CIDADE DA COPA E MODELAGEM, do 

EDITAL, mediante a prestação do SERVIÇO pela CONCESSIONÁRIA, 

compreendendo, nos termos deste CONTRATO: […] 

 

 

CLÁUSULA 63 – PROCESSO DE ARBITRAGEM 

 

63.1. As controvérsias decorrentes do presente CONTRATO, ou com ele 

relacionadas, que não forem dirimidas amigavelmente entre as PARTES, 

ainda que com respaldo nos pareceres do COMITÊ TÉCNICO nos casos 

previstos na Cláusula 61, poderão ser resolvidas por arbitragem, conforme 

previsto na Cláusula 64 deste CONTRATO.  

63.1.1. A submissão de qualquer questão à arbitragem não exonera as 

PARTES do pontual e tempestivo cumprimento das disposições deste 

CONTRATO, e das determinações da CONCEDENTE que no seu âmbito 

sejam comunicadas à CONCESSIONÁRIA, nem permite qualquer 

interrupção do desenvolvimento das atividades objeto da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, que deverão continuar a processar-se nos termos em 

vigor à data de submissão da questão até que uma decisão final seja obtida 

relativamente à matéria em questão.  

63.1.2. O disposto no item anterior, relativamente ao cumprimento de 

determinações da CONCEDENTE pela CONCESSIONÁRIA, aplicar-se-á, 

também a determinações sobre a mesma matéria, mesmo que emitidas após a 

data de submissão de uma questão à arbitragem, desde que a primeira dessas 

determinações tenha sido comunicada à CONCESSIONÁRIA anteriormente 

àquela data.  

63.1.3. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a dar imediato conhecimento à 

CONCEDENTE da ocorrência de qualquer litígio e a prestar-lhe toda a 

informação relevante relativa à sua evolução.  

64.1. Na hipótese da solução por arbitragem, de conformidade com o art. 14º 

da Lei Estadual n.º 12.765, de 27/01/2005, e com o art. 11, III, da Lei Federal 

n.º 11.079, de 30/12/2004, bem como a Lei n.º 9.307, de 23/9/1996, as 

controvérsias decorrentes do presente CONTRATO ou com ele relacionadas, 

que não puderem ser resolvidas amigavelmente entre as PARTES, serão 

definitivamente dirimidas por arbitragem, por 3 (três) árbitros que serão 

escolhidos dentre pessoas naturais de reconhecida idoneidade e conhecimento 

da matéria objeto da controvérsia.  

64.2. O procedimento arbitral se regerá pelas regras de arbitragem da Câmara 

de Arbitragem Empresarial - Brasil, terá lugar na cidade do Recife, Estado de 

Pernambuco, e será conduzido na língua portuguesa. 

 

 

CLÁUSULA 64 – SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS  
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64.1. Na hipótese da solução por arbitragem, de conformidade com o art. 14º 

da Lei Estadual n.º 12.765, de 27/01/2005, e com o art. 11, III, da Lei Federal 

n.º 11.079, de 30/12/2004, bem como a Lei n.º 9.307, de 23/9/1996, as 

controvérsias decorrentes do presente CONTRATO ou com ele relacionadas, 

que não puderem ser resolvidas amigavelmente entre as PARTES, serão 

definitivamente dirimidas por arbitragem, por 3 (três) árbitros que serão 

escolhidos dentre pessoas naturais de reconhecida idoneidade e conhecimento 

da matéria objeto da controvérsia.  

64.2. O procedimento arbitral se regerá pelas regras de arbitragem da Câmara 

de Arbitragem Empresarial - Brasil, terá lugar na cidade do Recife, Estado de 

Pernambuco, e será conduzido na língua portuguesa.  

 

 

CLÁUSULA 73 - FORO  

73.1. É competente para dirimir as questões relativas a este CONTRATO não 

passíveis de serem decididas mediante arbitragem, e para a execução da  

sentença arbitral, o foro da Comarca de Recife, Estado de Pernambuco, 

excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
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3. CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A RECONSTRUÇÃO E 

OPERAÇÃO DO ESTÁDIO OCTÁVIO MANGABEIRA (“ESTÁDIO DA FONTE 

NOVA”) 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO E BASE LEGAL 

 

2.1 Objeto. O objeto deste Contrato é a contratação, em regime de parceria 

público-privada, na modalidade concessão administrativa, do serviço de 

operação do Estádio da Fonte Nova, precedido da realização das Obras de 

Reconstrução do Estádio, segundo os termos e condições deste Contrato, 

inclusive padrões de qualidade e adequação constantes do Anexo 4. 

 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA – ARBITRAGEM 

 

43.1 Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução do 

Contrato, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, e que não seja 

dirimida amigavelmente na forma da Cláusula 42 acima, ou cuja resolução 

por Peritagem não seja acatada voluntariamente por uma das Partes, deverá 

ser resolvida de forma definitiva por meio de processo arbitral 

(“Arbitragem”), que terá início mediante comunicação remetida por uma Parte 

à outra, requerendo a instalação de tribunal arbitral composto por três árbitros 

(“Tribunal Arbitral”) e indicando detalhadamente a matéria em torno da qual 

gira a controvérsia, utilizando como parâmetro as regras arbitrais 

estabelecidas no Regulamento do Tribunal Arbitral da Câmara de Comércio 

Internacional (“Regulamento”) e em consonância com os seguintes preceitos: 

i) a administração e o correto desenvolvimento do procedimento arbitral 

caberá ao Tribunal Arbitral da Câmara de Comércio Internacional 

(“Câmara”);  

ii) a escolha dos árbitros seguirá o rito estabelecido no Regulamento;  

iii) o Tribunal Arbitral será constituído por 3 (três) árbitros, cabendo a cada 

uma das Partes a escolha de um árbitro titular e respectivo suplente, de acordo 

com os prazos previstos no Regulamento. Os árbitros indicados pelas partes 

deverão escolher em conjunto o nome do terceiro árbitro, a quem caberá a 

presidência do Tribunal Arbitral. Se qualquer das partes deixar de indicar 

árbitro e/ou suplente, ao Presidente da Câmara de Comércio Internacional 

caberá fazer essa nomeação. Da mesma forma, caso os árbitros indicados não 

cheguem a um consenso quanto à indicação do terceiro árbitro, caberá ao 

Presidente da Câmara fazê-lo.  

iv) a cidade de Salvador, BA, Brasil, será a sede da Arbitragem e o local da 

prolação do laudo arbitral. 

v) o idioma a ser utilizado no processo de Arbitragem será a língua portuguesa. 

Quanto ao mérito, decidirão os árbitros com base nas leis substantivas 

brasileiras, obedecendo, quanto ao procedimento, as disposições da presente 

Cláusula, o Regulamento e o disposto na Lei Federal 9.307, de 23 de setembro 

de 1996. 

vi) a sentença arbitral será definitiva para o impasse e seu conteúdo obrigará 

as Partes e seus sucessores; 

vii) a Parte vencida no procedimento arbitral arcará com todos os custos do 

procedimento, incluindo os honorários dos árbitros, a não ser que os árbitros 

decidam de outra forma ante as peculiaridades do litígio; e, em caso de derrota 
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em parte, a concessionária arcará com todos os custos do procedimento, 

inclusive honorários dos árbitros. 

43.2 Não obstante as disposições acima, cada Parte permanece com o direito 

de requerer medidas judiciais: 

i) para obter medidas cautelares de proteção de direitos previamente à 

instauração do procedimento de Arbitragem, cuja propositura não será 

interpretada como uma renúncia do procedimento arbitral pelas Partes; e 

ii) para executar qualquer decisão arbitral, inclusive o laudo final. As Partes 

reconhecem que eventual medida liminar obtida perante o Poder Judiciário 

deverá ser, necessariamente, revista pelo Tribunal Arbitral (ou árbitro), que 

então decidirá pela sua manutenção, revisão ou cassação. 

43.3 Em sendo necessária a obtenção de medida liminar antes da instituição 

do procedimento arbitral, as Partes elegem o Foro da Comarca de Salvador - 

BA. As Partes reconhecem que eventual medida liminar obtida perante o 

Poder Judiciário deverá ser, necessariamente, revista pelo Tribunal Arbitral 

(ou árbitro), que então decidirá pela sua manutenção, revisão ou cassação. 

43.4 As Partes reconhecem que qualquer ordem, decisão ou determinação 

arbitral será definitiva e vinculativa, constituindo o laudo final título executivo 

judicial. 
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4. CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA N.º 001/2011 PARA 

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DO MACHADÃO E MACHADINHO, CONSTRUÇÃO, 

MANUTENÇÃO E GESTÃO DA OPERAÇÃO DO ESTÁDIO DAS DUNAS – NOVO 

MACHADÃO E DE SEU ESTACIONAMENTO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DO 

NATAL, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

CLÁUSULA 5.ª - OBJETO DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA  

 

5.1. A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA tem por objeto a DEMOLIÇÃO 

E REMOÇÃO DO MACHADÃO  

E MACHADINHO, CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DA 

OPERAÇÃO do Estádio das Dunas – Novo Machadão e de seu 

estacionamento, localizados no município do Natal, no Estado do Rio Grande 

do Norte.  

5.2. Constitui pressuposto da presente CONCESSÃO ADMINISTRATIVA a 

adequada qualidade do SERVIÇO, considerando-se como tal a que satisfizer 

às condições de regularidade, eficiência, segurança, atualidade e cortesia.  

5.2.1. A qualidade será aferida pelo atendimento, ou não, dos indicadores 

constantes do QID.  

5.2.2. A regularidade será caracterizada pela prestação continuada do 

SERVIÇO.  

5.2.3. A eficiência e a segurança serão caracterizadas pela consecução e 

preservação dos parâmetros constantes do presente CONTRATO.  

5.2.4. A atualidade será caracterizada pela modernidade dos equipamentos, 

das instalações e das técnicas de prestação do SERVIÇO, com a absorção dos 

avanços tecnológicos advindos ao longo do prazo da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA que, definitivamente, tragam benefícios para o Estádio 

e para seu estacionamento, respeitadas as disposições do presente 

CONTRATO.  

5.2.5. A cortesia será caracterizada pelo atendimento respeitoso, digno e 

imediato aos usuários.  

5.3. A transferência, a qualquer título, da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA somente poderá ser feita com a prévia e expressa 

autorização do PODER CONCEDENTE, nos termos e condições previstas 

neste CONTRATO e no EDITAL.  

5.4. A prestação do SERVIÇO deverá obedecer ao disposto na legislação 

específica do setor, nas normas, nos padrões e nos procedimentos dispostos 

no EDITAL e neste CONTRATO.  

5.5 A CONCESSIONÁRIA deverá ceder o Estádio e sua estrutura aos clubes, 

times, agremiações e equipes de futebol filiadas à Federação Norte-Rio-

Grandense de Futebol (FNF), nos termos e condições do Protocolo de 

Intenções a ser firmado entre esta Federação e o Governo do Estado do Rio 

Grande do Norte, e a ser aceito pela CONCESSIONÁRIA, para a realização 

de partidas em que os clubes, times, agremiações e equipes filiados à FNF.  

 

 

CLÁUSULA 50 – PROCESSO DE ARBITRAGEM  
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50.1. Os eventuais conflitos que possam surgir entre as PARTES em matéria 

de aplicação, interpretação ou integração das regras por que se rege a 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA serão resolvidos por arbitragem.  

50.1.1. A submissão de qualquer questão à arbitragem não exonera as 

PARTES do pontual e tempestivo cumprimento das disposições do 

CONTRATO de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA e das determinações do 

PODER CONCEDENTE que lhe sejam comunicadas no seu âmbito, nem 

permite qualquer interrupção do desenvolvimento das atividades objeto da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, que deverão continuar a processar-se 

nos termos em vigor à data de submissão da questão até que uma decisão final 

seja obtida relativamente à matéria em causa.  

50.1.2. O disposto no item anterior, relativamente ao cumprimento de 

determinações do PODER CONCEDENTE pela CONCESSIONÁRIA, 

aplicar-se-á, também, a determinações conseqüentes sobre a mesma matéria, 

mesmo que emitidas após a data de submissão de uma questão à arbitragem, 

desde que a primeira dessas determinações conseqüentes tenha sido 

comunicada à CONCESSIONÁRIA anteriormente àquela data.  

  

50.1.3. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a dar imediato conhecimento ao 

PODER CONCEDENTE da ocorrência de qualquer litígio e a prestar-lhe toda 

a informação relevante relativa à evolução dos mesmos.  

50.1.4. A resolução por meio de arbitragem de eventuais conflitos que possam 

surgir entre as PARTES em matéria de aplicação, interpretação ou integração 

das regras por que se rege a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA não excluirá 

a apreciação destes conflitos pelo Poder Judiciário, nos termos do Inciso 

XXXV, do artigo 5.º da Constituição Federal.  

50.2. A responsabilidade pelos custos do procedimento arbitral será 

determinada da seguinte forma:  

50.2.1. A Parte que solicitar a arbitragem será responsável pelas custas para 

instauração do procedimento arbitral, incluindo o adiantamento de percentual 

dos honorários devidos aos árbitros;  

50.2.2. Os custos e encargos referentes a eventuais providências tomadas no 

procedimento arbitral recairão sobre a Parte que solicitou a referida 

providência, sendo compartilhados pelas Partes quando a providência for 

requerida pelo próprio tribunal arbitral;  

50.2.3. A Parte vencida no procedimento arbitral assumirá todas as custas, 

devendo ressarcir a Parte vencedora pelas custas que esta, porventura, já tenha 

assumido no aludido procedimento.  

50.2.4. No caso de procedência parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, os 

custos serão divididos entre as Partes, se assim entender o tribunal arbitral, na 

proporção da sucumbência de cada uma.  

 

 

CLÁUSULA 51 – TRIBUNAL ARBITRAL  

  

51.1. O Tribunal Arbitral será composto por três membros, um nomeado por 

cada PARTE e o terceiro escolhido de comum acordo pelos árbitros que as 

PARTES tiverem designado.  

51.2. A PARTE que decidir submeter determinada divergência ao Tribunal 

Arbitral deverá apresentar os seus fundamentos para a referida submissão e 

deverá designar, de imediato, o árbitro da sua nomeação no requerimento de 

constituição do Tribunal Arbitral dirigido à outra PARTE, por meio de carta 

registrada com aviso de recepção, devendo esta, no prazo de 20 (vinte) dias 

úteis, a contar da recepção daquele requerimento, designar o árbitro de sua 

nomeação e deduzir a sua defesa.  
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51.2.1. Ambos os árbitros designados nomearão o terceiro árbitro do tribunal 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da designação do segundo árbitro do 

Tribunal.  

51.2.2. O Tribunal Arbitral considera-se constituído na data em que o terceiro 

árbitro aceitar a sua nomeação e a comunicar para ambas as PARTES.  

51.2.3. O Tribunal Arbitral poderá ser assistido pelos peritos técnicos e 

consultores que considere convenientes designar.  

51.3. Caso não se verifique acordo quanto ao objeto do litígio, será o mesmo 

fixado pelo Tribunal Arbitral, tendo em conta a petição do demandante e a 

eventual reconvenção do demandado.  

51.4. O Tribunal Arbitral, salvo acordo em contrário das PARTES, julgará 

segundo o direito brasileiro e das suas decisões não cabe recurso.  

51.4.1. As decisões do Tribunal Arbitral deverão ser proferidas no prazo 

máximo de 2 (dois) meses a contar da data de constituição do tribunal 

determinada nos termos do presente artigo, configurarão a decisão final de 

arbitragem relativamente às matérias em causa e incluirão a fixação das custas 

do processo e a forma da sua repartição pelas PARTES.  

51.5. O Tribunal Arbitral terá sede no Brasil, na Capital do Estado do Rio 

Grande do Norte, e utilizará a língua portuguesa como idioma oficial.  

51.6. A arbitragem ocorrerá de acordo com as regras fixadas no CONTRATO, 

com as regras estabelecidas pelo próprio Tribunal Arbitral e, ainda, consoante 

o determinado na Lei Federal n.º 9.307, de 23 de setembro de 1997 – Lei da 

Arbitragem - e no Código de Processo Civil.  

51.6.1. Por conveniência das Partes, a arbitragem poderá ser realizada em 

Câmara específica, escolhida em comum acordo entre as partes.  

 

 

CLÁUSULA 58 - FORO  

  

58.1. É competente para dirimir as questões relativas a este CONTRATO o 

foro da Comarca do Natal, Estado do Rio Grande do Norte, excluído qualquer 

outro, ressalvada a Cláusula de arbitragem acima.  
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5. CONTRATO N. 4232521201 - CONCESSÃO PATROCINADA PARA 

EXPLORAÇÃO DA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS DA LINHA 4 – AMARELA DO METRÔ DE SÃO PAULO, 

ABRANGENDO DA LUZ ATÉ TABOÃO DA SERRA 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 

Objeto 1.1. O objeto do presente contrato (CONTRATO) é a concessão 

patrocinada (CONCESSÃO) para exploração dos serviços de transporte de 

passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, da estação Luz até 

Taboão da Serra (LINHA 4 - AMARELA), em três fases progressivas:  

FASE I - Operação da LINHA 4 – AMARELA com seis estações (Butantã, 

Pinheiros, Faria Lima, Paulista, República e Luz) e o Pátio de Manutenção de 

Vila Sônia. A operação se dará com uma frota definida de 14 trens. Durante a 

FASE I, o PODER CONCEDENTE poderá implantar uma, e somente uma, 

estação adicional dentre as seguintes: Fradique Coutinho, Oscar Freire ou 

Higienópolis. A FASE I deverá ter um período operacional mínimo de pelo 

menos quatro anos antes do início de operação da FASE II. 

FASE II Operação da LINHA 4 – AMARELA com todas as suas estações 

previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique 

Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz. O percurso 

da estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operado por meio de ônibus. 

FASE III Operação sobre trilhos do trecho compreendido entre as Estações 

Vila Sônia e Taboão da Serra, cujas condições de operação serão definidas 

durante a execução do CONTRATO. 

 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – MEDIAÇÃO, ARBITRAGEM E 

ELEIÇÃO DE FORO 

 

35.1. Ocorrendo controvérsia sobre a interpretação ou execução do 

CONTRATO, inclusive aquelas relacionadas à recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro previsto na Cláusula Décima Terceira, poderá ser 

instaurado procedimento de mediação para solução amigável, a ser conduzido 

por um Comitê de Mediação especialmente constituído. 

35.2. O procedimento de mediação será instaurado, a pedido de quaisquer das 

partes, mediante comunicação escrita endereçada à outra parte, delimitando o 

objeto da controvérsia e indicando, desde logo, o seu representante no Comitê 

de Mediação. 

35.3. No prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento do pedido 

de instauração do procedimento de mediação, a outra parte deverá indicar o 

seu representante no Comitê de Mediação. Por sua vez, os representantes das 

partes no Comitê de Mediação escolherão, de comum acordo, um terceiro 

membro. 

35.4. Os membros do Comitê de Mediação não poderão estar enquadrados em 

situações de impedimento e suspeição de juiz previstas no Código de Processo 

Civil, e deverão proceder com imparcialidade, independência, competência e 

discrição, aplicando-se-lhes, no que couber, o disposto no Capítulo III, da Lei 

9.307, de 23.9.96, que trata da arbitragem. 

35.5. O Comitê de Mediação, com base na fundamentação, documentos e 

estudos apresentados pelas partes, apresentará a proposta de solução amigável, 

que deverá observar os princípios próprios da Administração Pública. 
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3.6. A proposta do Comitê de Mediação não será vinculante para as partes, 

que poderão optar por submeter a controvérsia ao juízo arbitral ou ao Poder 

Judiciário, conforme o caso. 

35.7. Caso aceita pelas partes a solução amigável proposta pelo Comitê de 

Mediação, será incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo 

aditivo. 

35.8. Se a parte se recusar, por qualquer forma, a participar do procedimento 

ou não indicar seu representante no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

considerar-se-á prejudicada a mediação. 

35.9. A mediação também será considerada prejudicada se a solução amigável 

não for apresentada pelo Comitê de Mediação, no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias a contar do pedido de instauração do procedimento. 

35.10. Prejudicado o procedimento de mediação, qualquer das partes poderá 

submeter a controvérsia ao juízo arbitral ou ao Judiciário, conforme o caso. 

35.11. Eventuais divergências entre as partes, relativamente às matérias 

abaixo relacionadas, que não tenham sido solucionadas amigavelmente pelo 

procedimento de mediação, serão obrigatoriamente dirimidas por meio de 

arbitragem, na forma da Lei nº 9.307/96: 

• Reconhecimento do direito e determinação do montante respectivo da 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, em favor de qualquer 

das partes, em todas as situações previstas no CONTRATO; 

• Implantação e funcionamento do SISTEMA DE ARRECADAÇÃO 

CENTRALIZADA, bem como a repartição de arrecadação; 

• Reconhecimento de hipóteses de inadimplemento contratual do PODER 

CONCEDENTE ou das partes intervenientes e anuentes; 

• Cálculo e aplicação do reajuste tarifário previsto no CONTRATO; 

• Definição do número de trens que deverão ser adquiridos pela 

CONCESIONÁRIA para operação da FASE II, tendo em vista o 

resultado dos ESTUDOS DE REPROJEÇÃO DE DEMANDA; 

• Aplicação dos mecanismos de mitigação de riscos previstos na Cláusula 

Décima Primeira; 

• Valor da indenização no caso de extinção da CONCESSÃO; 

• Inconformismo de qualquer das partes com a decisão do Comitê de 

Mediação, nas hipóteses previstas no item 20.5.3. da Cláusula Vigésima; 

e  

• Qualquer divergência entre as partes quanto aos termos do Programa de 

Desmobilização previsto no item 23.2. da Cláusula Vigésima Terceira.444 

35.12. O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA poderão, de 

comum acordo, submeter ainda à arbitragem outras controvérsias relacionadas 

com a interpretação ou execução do CONTRATO, delimitando claramente o 

seu objeto no compromisso arbitral. 

35.13. A arbitragem será instaurada e administrada pela Câmara de Comércio 

Internacional (CCI), conforme as regras de seu Regulamento, devendo ser 

realizada no Brasil e em língua portuguesa, e aplicar o direito brasileiro. 

35.14. Sem prejuízo da propositura de ação de execução específica prevista 

no artigo 7º da Lei nº 9.307/96, a parte que recursar a assinatura do 

compromisso arbitral, após devidamente intimada, incorrerá também na multa 

cominatória no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de atraso, 

até que cumpra efetivamente a obrigação. A multa cominatória ficará sujeita 

                                                 
444 “23.2. Até 36 (trinta e seis) meses antes da data do término de vigência contratual, o PODER CONCEDENTE 

estabelecerá, em conjunto com a CONCESSIONÁRIA, Programa de Desmobilização Operacional, a fim de definir 

as regras e procedimentos para a assunção da operação pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro autorizado.” 
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a reajuste periódico, na mesma data e pelo mesmo índice aplicável à TARIFA 

DE REMUNERAÇÃO. 

35.15. O Tribunal Arbitral será composto por 3 (três) membros titulares e 3 

(três) suplentes, cabendo a cada parte indicar um titular e um suplente. O 

terceiro árbitro e seu suplente serão escolhidos de comum acordo pelos dois 

titulares indicados pelas partes, devendo ter experiência mínima de 10 (dez) 

anos e registro profissional no Brasil na especialidade objeto da controvérsia. 

A presidência do Tribunal Arbitral caberá ao terceiro árbitro. 

35.16. Não havendo consenso entre os membros titulares escolhidos por cada 

parte, o Terceiro árbitro e seu suplente serão indicados pela Câmara de 

Comércio Internacional (CCI), observados os requisitos do item anterior. 

35.16.1. A parte vencida no procedimento de arbitragem arcará com todos os 

custos do procedimento, incluindo os honorários dos árbitros. 

35.17. Caso seja necessária a obtenção de medidas coercitivas ou mesmo 

durante o procedimento amigável de solução de divergências, as partes 

poderão requerê-las diretamente ao Poder Judiciário. Caso tais medidas se 

façam necessárias após a constituição do Tribunal Arbitral, deverão ser 

solicitadas nos termos do artigo 22, §4º da Lei 9.307/96. 

35.18. Será competente o Foro Central da Comarca do Estado de São Paulo 

para dirimir qualquer controvérsia não sujeita à arbitragem nos termos do 

CONTRATO, assim como para apreciar as medidas judiciais previstas no item 

anterior ou a ação de execução específica prevista no artigo 7º da Lei nº 

9.307/96. 

35.19. As decisões do painel de arbitragem serão definitivas para o impasse e 

vincularão as partes. 
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6. CONTRATO DE CONCESSÃO PATROCINADA N. 015/2013 – CONTRATO DE 

CONCESSÃO PATROCINADA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA LINHA 6 

– LARANJA DE METRÔ DE SÃO PAULO, CONTEMPLANDO IMPLANTAÇÃO, 

OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO 

 

1.1 Este CONTRATO tem por objeto a CONCESSÃO 

PATROCINADAPARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

TRANSPORTEDE PASSAGEIROS DA LINHA 6 – LARANJA DE 

METRÖ DE SÃO PAULO, CONTEMPLANDO A IMPLANTAÇÃODAS 

OBRAS CIVIS e SISTEMAS, FORNECIMENTO DO MATERIAL 

RODANTE, OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃOE 

EXPANSÃO, conforme detalhamento constante das cláusulas a seguir. 

 

 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA – DA ARBITRAGEM 

 

54.1 Qualquer disputa ou controvérsia entre as partes que não seja dirimida de 

forma consensual ou pela Comissão Técnica será submetida à arbitragem, de 

acordo com a Lei Federal nº 9.307/96. 

54.2 A arbitragem será institucional e terá sede em São Paulo, Capital, e o 

idioma adotado será o Português (Brasil). 

54.3 Os conflitos submetidos a arbitragem serão julgados segundo as leis 

materiais brasileiras. 

54.4 Os atos do processo arbitral serão públicos e os árbitros não poderão 

proferir juízo de equidade. 

54.5 As partes contratantes poderão submeter à arbitragem os seguintes 

conflitos: 

(i) reconhecimento do direito e determinação do montante respectivo da 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, em favor de qualquer das 

partes, em todas as situações previstas no CONTRATO DE CONCESSÃO; 

(ii) aplicação dos mecanismos de mitigação de riscos previstos de qualquer 

das partes ou anuentes; 

(iii) reconhecimento de hipóteses de inadimplemento contratual de qualquer 

das partes ou anuentes; 

(iv) cálculo e aplicação do reajuste; 

(v) acionamento dos mecanismos de garantia; 

(vi) valor e critérios para apuração da indenização no caso de extinção 

contratual. 

54.5.1 As partes poderão, ainda, submeter à arbitragem, de comum acordo, 

outras controvérsias relacionadas com a interpretação ou execução do 

CONTRATO DE CONCESSÃO, delimitando claramente o seu objeto no 

compromisso arbitral. 

54.6 A instauração do procedimento arbitral não desonera as partes de 

cumprirem suas obrigações contratuais. 

54.7 A escolha da câmara arbitral será exercida pelo PODER 

CONCEDENTE, dentre as instituições de notório reconhecimento e, 

preferencialmente, experiência na matéria objeto do litígio a ser dirimido e 

que possuam Regulamento adaptado às arbitragens com o Poder Público, em 
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havendo, em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da controvérsia por 

qualquer das Partes, via comunicação formal à outra. Caso o PODER 

CONCEDENTE não indique a Câmara de Arbitragem no prazo, observando 

os mesmos critérios de escolha. 

54.8 O procedimento arbitral observará o Regulamento da Câmara de 

Arbitragem adotada, bem como o disposto na Lei nº 9.307/96 e subsequentes 

alterações, assim como com as disposições constantes deste Contrato. 

54.9 O Tribunal Arbitral será composto de 03 (três) árbitros, sendo que a 

CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE poderão indicar 01 (um) 

árbitro cada, os quais, conjuntamente, indicarão o terceiro árbitro, que atuará 

como presidente do Tribunal Arbitral. Caso os árbitros nomeados não 

cheguem a uma decisão consensual sobre o nome do terceiro árbitro, este será 

nomeado pelo Presidente da Câmara de Arbitragem eleita, dentre os nomes 

constantes da lista de árbitros daquela Câmara, cabendo às Partes tomar todas 

as medidas cabíveis para a implementação de tal nomeação de acordo com o 

Regulamento da Câmara. 

54.9.1 Os árbitros deverão, cumulativamente, serem profissionais vinculados 

a instituições especializadas em arbitragem e possuir comprovada experiência 

na questão que será discutida no processo arbitral. 

54.10 A parte vencida no procedimento de arbitragem arcará com todos os 

custos do procedimento, incluindo os honorários dos árbitros, excluídos 

apenas eventuais honorários advocatícios contratuais. As custas serão 

adiantadas pela parte que suscitar a instauração do procedimento arbitral. 

54.11 A sentença arbitral será considerada como decisão final em relação à 

Controvérsia entre as Partes, irrecorrível e vinculante entre elas. 

54.12 Será competente o Foro da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo 

para dirimir qualquer controvérsia não sujeita à arbitragem, nos termos do 

Contrato de Concessão, assim como a ação de execução específica prevista no 

artigo 7º da Lei Federal nº 9.307/96. 
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7. CONTRATO DE CONCESSÃO PATROCINADA N. 011/2014 PARA A 

IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS CIVIS E SISTEMAS, FORNECIMENTO DO 

MATERIAL RODANTE, OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E 

EXPANSÃO – LINHA 18 – BRONZE (MODAL MONOTRILHO) 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1 Este CONTRATO tem por objeto a CONCESSÃO PATROCINADA 

PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS DA LINHA 18 – BRONZE DA REDE METROVIÁRIA DE 

SÃO PAULO, COM TECNOLOGIA DE MONOTRILHO, 

CONTEMPLANDO A IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS CIVIS E 

SISTEMAS, FORNECIMENTO DO MATERIAL RODANTE, 

OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, conforme 

detalhamento constante das cláusulas a seguir. 

 

 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA – DA ARBITRAGEM 

 

54.1 As Partes se comprometem a buscar solução amigável para qualquer 

Controvérsia surgida ao longo da execução deste Contrato. Em caso de 

Controvérsia, representantes das partes se reunirão, dentro de 10 (dez) dias 

úteis contados da notificação de qualquer uma das Partes à outra, 

estabelecendo a Controvérsia, com vistas a solucioná-la. Caso a reunião não 

ocorra ou as Partes não cheguem a um consenso em até 10 (dez) dias úteis 

após a realização da reunião, qualquer uma delas poderá solicitar a formação 

de um Tribunal Arbitral, quando não for cabível prévia submissão da questão 

à Comissão Técnica, nos termos da Cláusula Quinquagésima Terceira, ou 

quando a Parte optar por não utilizá-la.  

54.2. As Partes acordam que qualquer Controvérsia sobre Direitos 

Disponíveis que não puder ser resolvida amigavelmente, nos termos da 

Cláusula 54.1 ou da Cláusula Quinquagésima Terceira, ambas deste Contrato, 

será submetida à Câmara de Arbitragem, regularmente constituída e atuante 

no Brasil, a ser indicada pelo Poder Concedente em até 30 (trinta) dias 

contados da apresentação da controvérsia por qualquer das Partes, via 

comunicação formal à outra Parte.  

54.3 A Câmara Arbitral a ser indicada pelo PODER CONCEDENTE deverá 

ser instituição de notório reconhecimento, preferenciamente com regulamento 

adaptado às arbitragens estatais e que possuam profissionais com experiência 

na matéria em litígio.  

54.4 O procedimento arbitral observará o Regulamento da Câmara de 

Arbitragem adotada, bem como o disposto na Lei nº 9.307/96 e subsequentes 

alterações, assim como com as disposições constantes deste Contrato. Caso o 

PODER CONCEDENTE não indique a Câmara de Arbitragem no prazo 

acima indicado, caberá ao Parceiro Privado fazê-lo, em igual prazo.  

54.5 O Tribunal Arbitral será composto de 03 (três) árbitros, sendo que o 

Parceiro Privado e o PODER CONCEDENTE poderão indicar 01 (um) árbitro 

cada, os quais, conjuntamente, indicarão o terceiro árbitro, que atuará como 

presidente do Tribunal Arbitral.  

54.6 Os árbitros indicados pelas partes devem ser, cumulativamente, 

profissionais vinculados a instituições especializadas em arbitragem e possuir 

comprovada experiência na questão que será discutida no processo arbitral.  
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54.7 Caso os árbitros nomeados pelas Partes não cheguem a uma decisão 

consensual sobre o nome do terceiro árbitro, este será nomeado de acordo com 

o Regulamento da Câmara de Arbitragem adotada, preferencialmente com 

base nos mesmos critérios indicados no item 54.6 cabendo às Partes tomar 

todas as medidas cabíveis para a implementação de tal nomeação.  

54.8 O Tribunal Arbitral será instalado na cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, podendo se reunir em qualquer localidade, conquanto notificadas as 

Partes. A arbitragem será realizada em língua portuguesa, de acordo com as 

leis de direito material do Brasil. O Tribunal Arbitral não poderá se valer de 

equidade em suas decisões relacionadas a este Contrato. 

54.9 Os custos e as despesas com o procedimento arbitral serão assim 

divididos pelas Partes:  

54.9.1 Caso as Partes cheguem a um acordo, os custos e despesas serão 

igualmente divididos entre as Partes, a não ser que o acordo estabeleça de 

forma diversa.  

54.9.2 Caso o Tribunal Arbitral decida a matéria controvertida, os custos e 

despesas serão suportados pela Parte vencida. Para os propósitos desse 

Contrato, considera-se como Parte vencida aquela contra a qual o laudo 

arbitral assegurar menos de 50% (cinquenta por cento) do valor em disputa. 

54.9.3 Os honorários advocatícios e custos com assistentes técnicos pelas 

Partes não serão considerados como custos e despesas da arbitragem passíveis 

de reembolso.  

54.10 Caso uma das Partes se recuse a tomar as providências cabíveis para 

que o procedimento arbitral tenha início, a Parte que tiver requisitado a 

instauração da arbitragem poderá recorrer a uma das Varas da Comarca de São 

Paulo, Estado de São Paulo para obter as medidas judiciais cabíveis, com 

fundamento no artigo 7º, da Lei nº 9.307/96 e subsequentes alterações. 54.11 

A sentença será considerada como decisão final em relação à Controvérsia 

entre as Partes, irrecorrível e vinculante entre elas.  

54.12 Qualquer das Partes poderá recorrer às Varas da Comarca de São Paulo, 

Estado de São Paulo para obter (a) medida cautelar porventura necessária 

antes da formação do Tribunal Arbitral; ou (b) promover a execução de 

medida cautelar, decisão liminar ou da sentença proferida pelo Tribunal 

Arbitral. 

 

 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA – FORO 

 

55 Será competente o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, 

para dirimir qualquer Controvérsia sobre direitos manifestamente 

indisponíveis, não passíveis de sujeição à arbitragem, nos termos deste 

CONTRATO. 
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8. CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2014 PARA A CONCESSÃO 

PATROCINADADA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE OPERAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA SP 099, ENTRE OS QUILÔMETROS 

(KM) 11+500 KM E 83+400 KM, DAS SPAS 032/099, 033/099, 035/099 E 037/099 E DOS 

CONTORNOS DE CARAGUATATUBA E SÃO SEBASTIÃO, BEM COMO PARA A 

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS NO TRECHO ENTRE OS QUILÔMETROS 60+480 

KM E 82+000 KM DA RODOVIA SP 099 – TAMOIOS 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO OBJETO DA CONCESSÃO PATROCINADA 

 

5.1 Constitui objeto do presente Contrato a Concessão Patrocinada dos 

serviços de operação e manutenção do Sistema Existente, correspondente aos 

trechos da Rodovia SP 099 compreendido entre os quilômetros (KM) 11+500 

Km a 83+400 Km, as SPAs Contornos Viários de Caraguatatuba e São 

Sebastião qundo entregues pelo Poder Concedente, bem como a execução de 

obras civis para a construção da Ampliação Principal, no trecho compreendido 

entre os quilômetros 60+480 Km ao 82+000 Km da Rodovia SP 099, nos 

termos das disposições deste Contrato. 

 

 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA – DA ARBITRAGEM 

 

54.1 As Partes se comprometem a buscar solução amigável para qualquer 

Controvérsia surgida ao longo da execução deste Contrato, Em caso de 

Controvérsia, representantes das partes se reunirão, dentro de 10 (dez) dias 

úteis contados da notificação de qualquer uma das Partes à outra, 

estabelecendo a Controvérsia, com vistas a solucioná-la. Caso a reunião não 

ocorra ou as Partes não cheguem a um consenso em até 10 (dez) dias úteis 

após a realização da reunião, qualquer uma delas poderá solicitar a formação 

de um Tribunal Arbitral. 

54.2 As Partes acordam que qualquer Controvérsia sobre Direitos Disponíveis 

que não puder ser resolvida amigavelmente, nos termos da Cláusula 54.1 

poderá ser submetida à Câmara de Arbitragem, regularmente constituída e 

atuante no Brasil, a ser indicada pelo Poder Concedente em até 30 (trinta) dias 

contados da apresentação da controvérsia por qualquer das Partes, via 

comunicação formal à outra Parte. 

54.3 A Câmara Arbitral a ser indicada pelo Poder Concedente deverá ser 

instituição de notório reconhecimento, preferencialmente com regulamento 

adaptado à arbitragens estatais e que possuam profissionais com experiência 

na matéria em litígio. 

54.4 O procedimento arbitral observará o Regulamento da Câmara de 

Arbitragem adotada, bem como o disposto na Lei nº 9.307/96 e subsequentes 

alterações, assim como com as disposições constantes deste Contrato. Caso o 

Poder Concedente não indique a Câmara de Arbitragem no prazo acima 

indicado, caberá ao Parceiro Privado fazê-lo, em igual prazo. 

54.5 O Tribunal Arbitral será composto de 03 (três) árbitros, sendo que o 

Parceiro Privado e o Poder Concedente poderão indicar 01 (um) árbitro cada, 
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os quais, conjuntamente, indicarão o terceiro árbitro, que atuará como 

presidente do Tribunal Arbitral. 

54.6 Os árbitros indicados pelas partes devem ser, cumulativamente, 

profissionais vinculados a instituições especializadas em arbitragem e possuir 

comprovada experiência na questão que será discutida no processo arbitral. 

54.7 Caso os árbitros nomeados pelas Partes não cheguem a uma decisão 

consensual sobre o nome do terceiro árbitro, este será nomeado de acordo com 

o Regulamento da Câmara de Arbitragem adotada, preferencialmente com 

base nos mesmos critérios indicados na cláusula 54.6 cabendo às Partes tomar 

todas as medidas cabíveis para a implementação de tal nomeação. 

54.8 O Tribunal Arbitral será instalado na cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, podendo se reunir em qualquer localidade, conquanto notificadas as 

Partes. A arbitragem será realizada em língua portuguesa, de acordo com as 

leis de direito material do Brasil. O Tribunal Arbitral não poderá se valer de 

equidade em suas decisões relacionas a este Contrato. 

54.9 Os custos e as despesas com o procedimento arbitral serão assim 

divididos pelas Partes: 

54.9.1 Caso as Partes cheguem a um acordo, os custos e despesas serão 

igualmente divididos entre as Partes, a não ser que o acordo estabeleça de 

forma diversa. 

54.9.2 Caso o Tribunal Arbitral decida a matéria controvertida, os custos e 

despesas serão suportados pela Parte vencida. Para os propósitos desse 

Contrato, considera-se como Parte vencida aquela contra a qual o laudo 

arbitral assegurar menos de 50% (cinquenta porcento) do valor da disputa. 

54.9.3 Os honorários advocatícios e custo com assistentes técnicos pelas 

Partes não serão considerados como custos e despesas da arbitragem passíveis 

de reembolso. 

54.10 Caso uma das Partes se recuse a tomar as providências cabíveis para 

que o procedimento arbitral tenha início, a Parte que tiver requisitado a 

instauração da arbitragem poderá recorrer a uma das Varas da Comarca de São 

Paulo, Estado de São Paulo para obter as medidas judiciais cabíveis, com 

fundamento no artigo 7º, da Lei nº 9.307/96 e subsequentes alterações. 

54.11 A sentença será considerada como decisão final em relação à 

Controvérsia entre as Partes, irrecorrível e vinculante entre elas. 

54.12 Qualquer das Partes poderá recorrer às Varas da Comarca de São Paulo, 

Estado de São Paulo para obter (a) medida cautelar porventura necessária 

antes da formação do Tribunal Arbitral; ou (b) promover a execução de 

medida cautelar, decisão liminar ou da sentença proferida pelo Tribunal 

Arbitral. 

 

 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA – FORO 

 

55.1 Será competente o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, 

para dirimir qualquer Controvérsia sobre direitos manifestamente 

indisponíveis, não passíveis de sujeição à arbitragem, nos termos deste 

Contrato. 

 


