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RESUMO 
O presente trabalho monográfico tem como objetivo principal expor a discussão acerca da 
utilização da arbitragem, instituto típico do direito privado, pela Administração Pública, 
demonstrando quais aspectos já foram superados e quais serão os novos desafios após a 
edição da Lei nº 13.129/15, que alterou a lei de Arbitragem adicionando dispositivo que traz 
expressamente a autorização legislativa para o uso desse meio alternativo de resolução de 
controvérsias pelo poder público. Para tanto, foram expostos, primeiramente, os aspectos 
históricos e procedimentais relevantes da arbitragem, bem como as vantagens trazidas pela 
adoção desse método. Após, foram abordados os princípios administrativos que possuem 
conexão com o tema, assim como foram expostos pontos pertinentes sobre os contratos 
administrativos e sobre a nova tendência da doutrina administrativista que preza pelo 
pragmatismo e pelo consenso com o particular. Por fim, foram abordados os argumentos que 
permeavam a questão antes da alteração legislativa ocorrida em 2015, analisando-se 
posteriormente a arbitrabilidade objetiva e subjetiva do Estado e alguns limites impostos ao 
uso da arbitragem pela Administração Pública. No decorrer do trabalho foram trazidos 
posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais, bem como a análise da legislação sobre o 
tema. Ao final, conclui-se que há casos específicos em que a Administração poderá fazer uso 
da arbitragem para dirimir conflitos dos quais faz parte, usufruindo dos benefícios desse 
método extrajudicial, mas sempre observando os princípios que a regem. 
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INTRODUÇÃO 
O judiciário brasileiro apresenta, na atualidade, uma atuação em que a morosidade, a 

lentidão e a ineficiência da prestação jurisdicional se mostram como uma constante. É diante 
dessa realidade que cresce, cada vez mais, a adoção de métodos extrajudiciais de resolução de 
conflitos, tal como a arbitragem, que será o foco do presente trabalho. Diante do fenômeno 
social da Globalização1, a resolução de conflitos complexos e que tratem de valores vultosos 
necessitam de resoluções ágeis, rápidas e eficientes, tudo o que não se consegue do Judiciário 
Brasileiro.  

Contudo, quando há uma situação em que a Administração Pública se encontra em um 
dos polos do conflito a ser resolvido pela via extrajudicial, passam a surgir diversos 
questionamentos quanto à viabilidade de adotar a arbitragem como modo de resolução de 
controvérsias. Tais questionamentos são corolários do regime jurídico-administrativo 
diferenciado que rege as relações em que o Estado está presente, regime este que, segundo 
Celso Antônio Bandeira de Mello,2 é composto por princípios que lhe são peculiares e que 
guardam entre si uma relação lógica de coerência e unidade. 

A Lei nº 9.307/1996, conhecida como Lei da Arbitragem, trouxe para o ordenamento 
jurídico brasileiro a tendência mundial de adoção de dissolução de conflitos por via 
extrajudicial. Todavia, houve, quando da sua edição, uma omissão no que se tratava da 
possibilidade de a Administração Pública poder fazer uso dessa nova ferramenta. Conforme 
será demonstrado no decorrer do presente trabalho, apesar de não haver previsão direta na 
referida lei, a utilização da arbitragem pela Administração Pública era prevista, por vezes, na 
legislação esparsa e específica, o que gerou diversos posicionamentos jurisprudenciais e 
doutrinários sobre a adoção da Arbitragem pela Administração Pública. Assim, seguindo essa 
tendência e para sanar qualquer dúvida sobre a possiblidade de o Estado optar pela 
arbitragem, foi sancionada pelo Vice-Presidente Michel Temer, em 26 de maio de 2015, a Lei 
nº 13.129, que dentre outras alterações na Lei nº 9.307/1996, trouxe expressa disposição no 

                                                 
1 A globalização é um fenômeno muito discutido na atualidade, mas ainda difícil de ser definido com exatidão, 
uma vez que seu conceito acompanha as mudanças do mundo atual. Em um sentido mais econômico, Helena 
Hirata destaca o que Alain Lipjetz afirmou sobre a globalização ser “interdependência crescente de todos os 
mercados nacionais através do estabelecimento de um mercado mundial unificado” (LIPJETZ, Alain apud 
HIRATA, Helena. Globalização, trabalho e gênero. Revista de Políticas Públicas, v. 9, n. 1, p.111-128, 
jul./dez. 2005 2 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 32. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2015, p. 53. 
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sentido de que a administração pública poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos 
relativos a direitos patrimoniais disponíveis, em contratos por ela celebrados. 

A expressa legalidade do uso da arbitragem pela Administração Pública não soluciona, 
entretanto, as dúvidas quanto aos limites que deverão ser impostos a este uso, uma vez que, 
assim como possui diversas prerrogativas, o Poder Público tem o dever de agir em 
conformidade com os princípios que lhe regem, buscando sempre o melhor interesse público. 

O objetivo do presente trabalho é, portanto, identificar alguns desses limites, bem como 
delimitar de que maneira a arbitragem pode fazer parte da realidade da Administração Pública 
e como se chegou na aceitação do método arbitral para dirimir controvérsias que a envolvam. 
Para tanto, serão utilizados posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais. A fim de que 
haja maior entendimento do tema, em primeiro lugar, serão analisadas linhas gerais sobre a 
arbitragem. Em seguida, serão abordados aspectos relevantes sobre regime jurídico especial 
de que goza a Administração Pública, juntamente com os princípios que regem sua atuação e 
uma nova visão sob o Direito Administrativo. Por fim, serão tecidos comentários sobre a 
utilização da arbitragem pela Administração Pública. 
  



8 
 

 

1. A ARBITRAGEM COMO ALTERNATIVA À 
JURISDIÇÃO ESTATAL 

1.1  Óbices à plenitude do processo jurisdicional 
Antes de adentrar diretamente ao que concerne às opções diferenciadas de resolução de 

conflitos, serão expostas alguns problemas enfrentados quando se opta pela via judicial de 
dissolução de controvérsias. Os meios alternativos de resolução de conflitos vêm se 
destacando na realidade social e jurídica brasileira, que, diante das novas características do 
mundo contemporâneo globalizado, busca alternativas para se adaptar ao fluxo rápido de 
informações, à internacionalidade e à universalização do capitalismo. Assim, os meios 
extrajudiciais de dissolução de conflitos mais conhecidos e utilizados são a mediação, a 
conciliação e a arbitragem, que se diferenciam essencialmente pela maior ou menor 
intensidade da atuação de um terceiro para dirimir o conflito.3  

No Brasil, por muito tempo, tais alternativas à jurisdição estatal não eram vistas como 
uma opção para solucionar conflitos entre nacionais. Entretanto, esses meios alternativos de 
pacificação social vêm tendo cada vez mais espaço, vez que, assim como prelecionaram Ada 
Pellegrini, Antônio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco 4, ao escreverem a 
obra “Teoria Geral do Processo”, a consciência de que o que importa é pacificar vai ganhando 
corpo, tornando-se irrelevante se a pacificação vem por obra do Estado ou por outros meios, 
desde que seja eficiente. Neste diapasão, Fernanda Tartuce5, ao discorrer sobre justiça, dá 
razão a autores que destacam a importância de juristas reconhecerem as funções sociais das 
técnicas processuais, assim como a de considerarem outras formas de solução de conflitos, 
citando Mauro Cappelletti e Bryant Garth6 que reconhecem o importante efeito que tem 
qualquer regulamentação processual, como a criação e encorajamento de alternativas ao 
sistema judiciário formal, sobre a operatividade da lei substantiva. Tartuce, então, destaca a 
necessidade de o operador de direito conceber a realização de justiça como valor superior em 
relação à forma de sua obtenção7. 

                                                 
3 FERREIRA NETTO, Cássio Telles. Contratos administrativos e arbitragem. Rio de Janeiro: Elsevier : 
Campus, 2008, p. 04. 4 GRINOVER, Ada Pellegrini ; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo ; DINAMARCO, Cândido Rangel . Teoria 
geral do processo. 19. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2003, p. 25 e 26.. 5 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos Conflitos Civis. São Paulo: Método, 2008, p. 98. 6 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant apud TARTUCE, Fernanda. Mediação nos Conflitos Civis. São 
Paulo: Método, 2008, p. 98. 7 TARTUCE, Fernanda. Op. Cit., p. 98. 
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Ada Pellegrini, Antônio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco ainda 
expõem alguns óbices à jurisdição estatal que acabam por evidenciar as vantagens de se optar 
por meios alternativos para resolver determinada contenda. Um desses óbices é a longa 
duração dos processos judicias, pois, apesar de haver uma boa razão para reconhecer a 
necessidade de se aplicar todas as formalidades necessárias, a fim de que haja garantia de 
legalidade e imparcialidade na prestação jurisdicional, efetivando-se assim o Princípio do 
devido processo legal trazido pelo art. 5º LIV da Constituição da República8, a observância 
dessas normas formais termina por estender o processo por muito tempo, tornando a justiça 
morosa e, muitas vezes, ineficiente. Por isso, os autores aludem que o tempo é inimigo da 
efetividade da função pacificadora9. 

Além disso, o custo de um processo judicial também constitui uma desvantagem do 
processo jurisdicional, visto que cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou 
requerem no processo, antecipando ao estado as custas desde de o início até a sentença final, 
bem como aquelas referentes aos recursos e à execução na forma da lei10. 

Nesse mesmo sentido, Cássio Telles Ferreira Neto11 aduz que o mundo globalizado em 
que vivemos, que se transforma constantemente e no qual os negócios e transações se 
realizam de maneira extremamente rápida, impõe a necessidade de inovações e superação de 
fórmulas arcaicas, que há muito não acompanham tais transformações. Desse modo, vê-se 
que as mudanças trazidas pela atualidade, influenciada pelo aumento do fluxo de informações, 
da sua velocidade e pela globalização, trouxeram a necessidade de encontrar meios 
alternativos à jurisdição estatal, que vem sofrendo com problemas decorrentes do formalismo 
em excesso, bem como com o aumento diário no número de processos. 

Insta salientar que a adoção de novos métodos para resolver conflitos não é uma afronta 
ao acesso à justiça. As soluções práticas clássicas para os problemas de acesso à justiça, como 
aquelas trazidas por Mauro Cappelletti que as identifica como ondas renovatórias, tratam 
preponderantemente de soluções para os problemas ligados aos casos levados à jurisdição 
                                                 
8 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: 
(...) 
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; 9 GRINOVER, Ada Pellegrini ; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo ; DINAMARCO, Cândido Rangel, op. Cit. 
p. 26. 10 MARINONI, Luiz Guilherme Bittencourt. O custo e o tempo do processo civil brasileiro. Disponível em < 
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/32905-41006-1-PB.pdf> Acesso em setembro de 2015. 11 FERREIRA NETTO, Cássio Telles. Op. Cit., p. 01. 
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estatal. No entanto, a adoção de métodos extrajudiciais de dissolução de controvérsias 
também pode ser uma maneira de efetivar o acesso à justiça, entendendo, no caso, a expressão 
“acesso à justiça” não em sua acepção clássica, que a resumia ao acesso ao judiciário, mas 
sim em um novo conceito que, como diz Marcelo Malizia Cabral12, valoriza e fomenta a 
utilização de meios alternativos de resolução de conflitos, comunitários e/ou estatais, tais 
como a conciliação, a mediação e a arbitragem. Nesse mesmo sentido, afirma Fernanda 
Tartuce: 

Assim, todos os problemas devem ser enfrentados simultaneamente, buscando-se o 
aperfeiçoamento do acesso à justiça aos necessitados, além de um aprimoramento 
nas regras processuais e na administração da justiça, sem descuidar de 
proporcionar mecanismos diferenciados para conflitos que possam ser mais 
eficazmente tratados por técnicas diferenciadas. (grifos nossos) 

Nota-se, assim, que apesar de o Estado dispor de mecanismos que visem solucionar os 
conflitos levados até ele, tais mecanismos podem ser, muitas vezes, ineficientes, morosos e 
onerosos, divergindo, em alguns casos, das necessidades oriundas das mudanças trazidas pela 
Globalização. A sociedade brasileira vive essas mudanças cotidianamente, passando por 
dificuldades para se adaptar às transformações. As partes interessadas podem, portanto, 
buscar resolver o conflito utilizando-se de métodos alternativos nos casos em que não seja 
vedado e seja mais conveniente, pondo em prática o importante princípio do acesso à justiça. 

A arbitragem, como já dito, é um dos meios alternativos à jurisdição estatal. Muito 
comum em outros países, há certo tempo não era uma opção muito utilizada no Brasil, sendo, 
certas vezes, rejeitada como meio de resolução de conflitos por grandes juristas, como, por 
exemplo, Pontes de Miranda13, que afirmou que o juízo arbitral é primitivo, regressivo 
mesmo, a que pretendem volver, por atração psíquica a momentos pré-estatais, os 
anarquistas de esquerda e os de alto capitalismo. Houve, portanto, muitos céticos quanto à 
adoção da arbitragem como meio de resolução de controvérsias, contudo, tais opiniões foram, 
aos poucos, se desfazendo frente aos avanços alcançados pelo método no Brasil e no mundo. 
Diferente do que pregavam os céticos, os juízes, segundo Carlos Alberto Carmona14, 

                                                 
12CABRAL, Marcelo Malizia. Os Meios Alternativos De Resolução De Conflitos: Instrumentos De Ampliação 
Do Acesso À Justiça E De Racionalização Do Acesso Aos Tribunais. Revista do Ministério Público do RS, Porto 
Alegre, n.73, jan. 2013 – abr. 2013, p. 125-155.  13 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti apud CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: 
Um comentários à Lei nº 9.307/96. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 19. 14 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: Um comentários à Lei nº 9.307/96. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2004, p. 20. 
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concluíram que a ajuda dos meios alternativos de resolução de controvérsias, dentre eles, a 
arbitragem, podem prestar uma valiosa ajuda ao judiciário e não podem ser descartados.  

Para que se entenda melhor como a arbitragem se desenvolveu dentro do território 
brasileiro, a ponto de ser aceita como meio alternativo de solução de controvérsias em que 
figure a Administração Pública, é necessário que se entenda um pouco da história desse meio 
alternativo de resolução de conflitos. 

1.2 Um breve aparato histórico sobre a arbitragem no Brasil 
Quando comparada com estudo da arbitragem em âmbito mundial, pode-se dizer que a 

origem da arbitragem no Brasil é relativamente recente, tendo em vista que, segundo Vagner 
Fabrício Vieira Flausino15, há indícios da origem do instituto junto ao povo hebreu, grego e 
romano (3.000 a.C. a 753 a.C.). Cássio Telles Ferreira Netto16 afirma que o instituto da 
arbitragem está presente em território brasileiro desde os tempos da colonização portuguesa e 
cuja previsão se dava nas Ordenações Filipinas de 1603, tendo esta vigorado até mesmo após 
a proclamação da Independência. As Ordenações Filipinas de 1603 traziam temas como 
Juízes Árbitros e Dos Arbitradores. 

A constituição brasileira de 1824, em seu art. 16017, trazia disposições sobre juízes 
árbitros e suas sentenças, prevendo que estas seriam executadas sem recurso, se assim 
convencionassem as partes, o que já demonstrava quão diferente do procedimento adotado 
pela jurisdição estatal podia ser o método arbitral. Segundo Cézar Fiuza havia motivo para 
essa aparente contradição entre compromisso proibindo recurso, e lei, admitindo-o sempre. 
Ocorre que a sentença arbitral não se sujeitava a homologação judicial.  

O Código Comercial de 1850 (Lei nº 556 de 02 de junho de 1850), por sua vez, não só 
ampliou a utilização da arbitragem na resolução de conflitos que envolvessem assuntos 
mercantis, como também impôs sua obrigatoriedade em determinados casos. Insta destacar 
que desde então a arbitragem tem sido constantemente utilizada no ambiente empresarial por 
apresentar vantagens que serão expostas mais adiante. Apesar dessa previsão trazida pelo 
Código comercial, foi o Decreto nº 737 da Presidência da República que, na data de 25 de 
novembro de 1850, regulamentou a matéria, tornando obrigatório que os árbitros que 
                                                 
15 FLAUSINO, Vagner Fabrício Vieira. Arbitragem nos contratos de concessão de serviços públicos e de 
parceria público-privada. Curitiba: Juruá, 2015, p. 58. 16 FERREIRA NETTO, Cássio Telles. Op. Cit., p. 19. 17 Art. 160 da Constituição de 1824. BRASIL. Planalto. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm> Acesso em: novembro 2015. 
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proferissem decisões se utilizassem da legislação comercial, na qual se engloba não só o 
Código Comercial, mas também os usos e costumes comerciais e a legislação Civil.18 A 
previsão que trazia a obrigatoriedade do uso da arbitragem sofreu, à época, diversas e 
expressivas críticas doutrinárias, tendo sido abolida, através da edição da Lei nº 1.350 de 14 
de setembro de 1866, a arbitragem necessária, restaurando-se a regra de voluntariedade das 
partes por meio do Decreto nº 3.900 de 26 de junho de 1867, que trazia em seu art. 3º a 
seguinte disposição: “juízo arbitral só póde ser instituído mediante o compromisso das 
partes”. No entanto, a maior inovação trazida pelo Decreto nº 3.900 concernia à utilização da 
equidade como critério de julgamento, desde que fosse autorizado pelas partes, e à previsão 
de que o compromisso arbitral poderia ser judicial ou extrajudicial. 

Já na República, a Constituição de 1891, em seu art. 34, identificou a arbitragem como 
forma de evitar a guerra, previsão também presente na Constituição de 1934 (art. 4º), que não 
trouxe diretamente o termo “arbitramento” como a constituição anterior, mas aludindo sobre 
regras de Direito Internacional para acréscimo de territórios. A Constituição de 1946, por sua 
vez, manteve a previsão, voltando a utilizar o referido termo. No entanto, vale salientar que as 
Constituições de 1946, 1967 e 1969 não previam expressamente a utilização da arbitragem no 
âmbito interno, mas tão somente no plano internacional, sendo que o Código Civil de 1916 
regulamentava o uso da arbitragem em seus arts. 1.037 ao 1.048. 

O Código de Processo Civil de 1939 previa a utilização da arbitragem voluntária 
mediante a celebração de compromisso arbitral, que deveria ser firmado anteriormente pelas 
partes envolvidas no litígio. Cristiane Mari Henrichs de Souza Coutinho19 afirma que durante 
o período de 1939 a 1973 houve uma coexistência harmônica do instituto da arbitragem com o 
sistema jurídico, sendo que o Código Civil regulava o compromisso arbitral e o Código de 
Processo Civil o procedimento da arbitragem no âmbito interno. Já Luiz Antônio Scavone 
Júnior aduz que mesmo com a previsão trazida pelo Código Civil de 1916, o procedimento 
arbitral:  

                                                 
18 “Art. 1º. Todo o Tribunal ou Juiz que conhecer dos negócios e causas commerciaes, todo o arbitro ou 
arbitrador, experto ou perito que tiver de decidir sobre objectos, actos, ou obrigações commerciaes, é obrigado a 
fazer applicação da legislação com-mercial aos casos occurrentes (art. 21 Tit. unico do Codigo Commercial) .  
     Art. 2º. Constituem legislação commercial o Código do Commercío, e subsidiariamente os usos commerciaes 
(art. 291 Codigo) e as leis civis (arts. 121, 291 e 428 Codigo). Os usos commerciaes preferem ás leis civis 
sómente nas questões sociaes (art.291) e casos expressos no Código.” Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Historicos/DIM/DIM737.htm> Acesso em: Jan. 2016 19 COUTINHO, Cristiane Maria Henrichs de Souza. Arbitragem e a Lei 9.307/96. Rio de Janeiro: Forense, 
1999, p. 33-34. 
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[...] não encontrou larga utilização como meio de solução de conflitos, tendo em 
vista que, nos arts. 1.085 a 1.102, o Código de Processo Civil exigia a homologação 
do então denominado “laudo arbitral” (hoje equivalente à sentença arbitral), por 
sentença judicial com todos os recursos inerentes. Com isso, o Poder Judiciário se 
transformava em “segundo grau de jurisdição” da arbitragem.20 

A arbitragem realmente se fortaleceu com a edição do Código de Processo Civil de 
1973, tendo se tornado uma das causas de extinção do processo sem julgamento de mérito. 

A Constituição de 1988, atualmente em vigor, não se aprofunda na matéria aqui 
exposta, apenas aduzindo sobre os meios alternativos de resolução de controvérsias quando 
trata dos princípios que regem as relações internacionais do país, sendo um deles a solução 
pacífica dos conflitos, na qual se inclui a arbitragem, e quando trata da negociação ou 
arbitragem nas controvérsias decorrentes das relações coletivas de trabalho.  

Foi com a edição da Lei nº 9.307/96 que o instituto da arbitragem passou a ter mais 
força no território brasileiro. Com a sua edição, os artigos do Código Civil e do Código de 
Processo Civil que se dispunham a disciplinar a arbitragem foram revogados. Antes de entrar 
em vigor a referida Lei de Arbitragem, este era um instituto pouco utilizado, graças à falta de 
caráter definitivo e executivo de suas sentenças. Por essa razão, foi de grande importância a 
previsão trazida pela Lei nº 9.307/96 de que a sentença arbitral faz coisa julgada entre as 
partes, independentemente de sua homologação judicial, ou seja, constitui um título 
extrajudicial. No entanto, apenas a edição dessa lei, à época da sua entrada em vigor, não foi 
suficiente para tornar a arbitragem um instituto confiável, tendo havido um intenso debate 
sobre a sua constitucionalidade ou não. Os questionamentos acerca de sua constitucionalidade 
foram sanados em 2001 pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a constitucionalidade 
da lei no julgamento de agravo regimental em sentença estrangeira.21  

                                                 
20 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antônio. Manual de Arbitragem: Mediação e Conciliação. 5 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2014, PDF, p. 15. 21 Concluído o julgamento de agravo regimental em sentença estrangeira em que se discutia incidentalmente a 
constitucionalidade da Lei 9.307/96 - Lei de Arbitragem (v. Informativos 71, 211, 221 e 226). O Tribunal, por 
maioria, declarou constitucional a Lei 9.307/96, por considerar que a manifestação de vontade da parte na 
cláusula compromissória no momento da celebração do contrato e a permissão dada ao juiz para que substitua a 
vontade da parte recalcitrante em firmar compromisso não ofendem o art. 5º, XXXV, da CF ("a lei não excluirá 
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"). Vencidos os Ministros Sepúlveda Pertence, 
relator, Sydney Sanches, Néri da Silveira e Moreira Alves, que, ao tempo em que emprestavam validade 
constitucional ao compromisso arbitral quando as partes de uma lide atual renunciam à via judicial e escolhem a 
alternativa da arbitragem para a solução do litígio, entendiam inconstitucionais a prévia manifestação de vontade 
da parte na cláusula compromissória - dada a indeterminação de seu objeto - e a possibilidade de a outra parte, 
havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, recorrer ao Poder Judiciário para compelir a parte 
recalcitrante a firmar o compromisso, e, conseqüentemente, declaravam, por violação ao princípio do livre 
acesso ao Poder Judiciário, a inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos da Lei 9.307/96: 1) o parágrafo 
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O ano de 2015 trouxe inovações significativas para essa forma de composição de 
conflitos através da edição do Novo Código de Processo Civil e da Lei nº 13.129/15. Ambos 
os diplomas normativos abordam, especificamente, a promoção desse meio alternativo de 
solução de controvérsia, sendo que uma delas autoriza sua utilização pelo Estado. É pertinente 
destacar o art. 42 do Novo CPC, que aduz:  

Art. 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua 
competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma 
da lei.(grifos nossos). 

Nota-se que o novo CPC reconheceu a arbitragem como um instituto jurisdicional, 
uma vez que garantiu às partes o direito de optar pela jurisdição arbitral, atendendo e 
consolidando, portanto, o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição. Além disso, resta claro 
que, ainda que o Novo CPC faça referência à arbitragem e à solução consensual de conflitos, 
não foi abordado de forma clara em seu texto a possibilidade de a administração pública 
utilizar-se da arbitragem como mecanismo para dirimir eventuais conflitos. Neste diapasão, 
Silvano Flumignan22 afirmou que a aplicação da arbitragem pela Administração Pública 
poderia ter sido mais clara no novo CPC, o que torna ainda mais importante as recentes 
alterações da Lei de Arbitragem. Essas alterações foram realizadas através da já citada Lei nº 
13.129/15 e, dentre as modificações realizadas na Lei de arbitragem, destaca-se a menção 
direta à possibilidade de administração pública direta e indireta poder utilizar-se da 
arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis, mudança de 
grande importância, tendo em vista as dúvidas e discussões doutrinárias levantadas 
anteriormente sobre a matéria. 

1.3 Aspectos gerais e vantagens da Arbitragem 
Carlos Alberto Carmona23 define a arbitragem como sendo um mecanismo privado de 

solução de litígio, através do qual um terceiro, escolhido pelos litigantes, impõe sua decisão, 
que deverá ser cumprida pelas partes. Ante tal definição, logo se constata a diferença 
fundamental existente entre a arbitragem e outras formas de composição de controvérsias, 
como a mediação e a conciliação, já que estas são formas de autocomposição, ou seja, quem 
                                                                                                                                                         
único do art. 6º; 2) o art. 7º e seus parágrafos; 3) no art. 41, as novas redações atribuídas ao art. 267, VII e art. 
301, inciso IX do Código de Processo Civil; 4) e do art. 42. O Tribunal, por unanimidade, proveu o agravo 
regimental para homologar a sentença arbitral.” SE 5.206-Espanha (AgRg), rel. Min. Sepúlveda Pertence, 
12.12.2001.(SE-5206) 22 FLUMIGNAN, Silvano José Gomes. Novo CPC impõe uso de arbitragem pela Administração Pública. 
Disponível em <http://www.conjur.com.br/2015-set-04/silvio-flumignan-cpc-impoe-uso-arbitragem-
administracao> Acesso em novembro de 2015. 23 CARMONA, Carlos Alberto, op. cit., p. 52. 
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por fim vai decidir qual vai ser a solução serão as próprias partes envolvidas e não um 
terceiro, o que já não ocorre na arbitragem, meio que faz parte da chamada heterocomposição 
de conflitos, cujo terceiro terá poderes para realmente decidir qual a melhor forma de resolver 
a controvérsia em substituição às partes que não conseguiram resolver por si mesmas o 
problema. Nesse caso, as partes apenas detêm o poder de afastar a questão do judiciário caso 
o façam de forma consensual. Cássio Telles Ferreira Neto vê no surgimento do consenso pelo 
exercício da vontade livremente expressa com a renúncia ao direito a recorrer ao poder 
judiciário, a base fundamental da arbitragem.24 O jurista Cretella Júnior definiu a arbitragem 
da seguinte maneira: 

É o sistema especial de julgamento, com procedimento, técnica e princípios 
informativos especiais e com força executória reconhecida pelo direito comum, mas 
a este subtraído, mediante o qual duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas, de direito 
privado ou de direito público, em conflito de interesses, escolhem de comum acordo, 
contratualmente, uma terceira pessoa, o árbitro, a quem confiam o papel de resolver-
lhes a pendência, anuindo os litigantes em aceitar a decisão proferida.25   

A vontade das partes em resolver o conflito, portanto, como aduziu Antônio Sodré26, 
era e continua sendo, nos dias atuais, a mola propulsora do processo arbitral.  

Resta claro que com a maior independência dada ao procedimento arbitral, houve 
maior desenvolvimento desse meio de resolução de conflitos. A Lei nº 9.307/96 trouxe 
disposições que tratam do funcionamento da arbitragem, dando força obrigatória e vinculante 
para a denominada cláusula arbitral, que antes do advento da lei dependia de um posterior 
compromisso arbitral. A diferença entre a cláusula arbitral e o compromisso arbitral está 
consubstanciada unicamente no momento em que as partes convencionam sobre o uso da 
arbitragem, sendo que no primeiro caso a utilização da arbitragem como meio de dirimir o 
conflito entre as partes é um dispositivo contratual, anterior ao surgimento da demanda. Já no 
segundo caso, o compromisso é firmado no momento do surgimento da controvérsia, podendo 
ser iniciado o processo arbitral até mesmo quando as partes já estejam litigando em juízo. 
Antes do advento da Lei da Arbitragem, a cláusula compromissória dependia de posterior 
compromisso arbitral, o que acabava inutilizando o efeito cláusula contratual e, 
consequentemente, dificultando a adoção da arbitragem. Ainda que não tenha havido 
mudança na nomenclatura dos institutos para que houvesse uma completa identificação entre 

                                                 
24 FERREIRA NETTO, Cássio Telles. Op. Cit., p. 05 25 CRETELLA JÚNIOR, José. Da arbitragem e seu conceito categorial. Revista de Informação Legislativa, v. 
25, n. 98, p. 127-138, abr./jun. 1988. 26 SODRÉ, Antônio. Curso de direito arbitral. Leme: J.H. Mizuno, 2008, p. 25. 
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a cláusula e o compromisso arbitral, como ocorreu na Espanha27, atualmente, no Brasil, ambas 
têm o condão de afastar do judiciário a apreciação do conflito, possuindo natureza 
semelhante. Assim, seja através da cláusula ou do compromisso, trata-se basicamente de uma 
convenção arbitral. 

No tocante à natureza jurídica da arbitragem, o reconhecimento desta como um 
instituto jurisdicional deu maior credibilidade à sua utilização. Nelson Nery Júnior, nesse 
sentido, afirma que: 

A natureza jurídica da arbitragem é de jurisdição. O árbitro exerce jurisdição porque 
aplica o direito ao caso concreto e coloca fim à lide que existe entre as partes. A 
arbitragem é instrumento de pacificação social. Sua decisão é exteriorizada por meio 
de sentença, que tem qualidade de título executivo judicial, não havendo 
necessidade de ser homologada pela jurisdição estatal. A execução da sentença 
arbitral é aparelhada por título judicial [...]28 

A natureza de jurisdição da arbitragem também foi reforçada com a maior 
independência dada ao árbitro, que, conforme os ditames do art. 18 da Lei 9.307/9629, é juiz 
de fato e de direito. Sérgio Mourão Corrêa Lima30 identifica como métodos jurisdicionais a 
arbitragem e a solução judiciária, afirmando que o caráter obrigatório das decisões é, 
portanto, a principal característica e o marco distintivo dos métodos jurisdicionais de 
solução de controvérsias. Neste diapasão, afirma Cássio Telles Ferreira Netto: 

Não importa o caráter momentâneo e privado da investidura, pois o exercício da 
atividade e a assunção da função são do interesse estatal, sendo expressão de caráter 
público, o que imprime juridicidade à atuação. Desta sorte, se o cidadão opta pela 
jurisdição privada e nomeia um árbitro para dirimir a pendência, o faz com o aval do 
Estado, que possibilita e põe à disposição do interessado tal forma de solução de 
conflito. 31 

É importante ressaltar que apesar da natureza jurisdicional desse método, nem todos os 
conflitos podem ser objeto da arbitragem, posto que devem estar presentes certos requisitos 
que evidenciam a possibilidade de a lide ser resolvida através de um procedimento arbitral. O 
caput do art. 1º da Lei nº 9.320/9632 evidencia os dois requisitos a serem observados para que 
se confirme a arbitrabilidade do conflito, ou seja, a sua aptidão para ser resolvido através da 
                                                 
27 CARMONA, Carlos Alberto, op. cit., p. 35. 28 NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 13. ed., São Paulo: 
RT, 2013, p. 1.758. 29 Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a 
homologação pelo Poder Judiciário. (Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996).  30 LIMA, Sérgio Mourão Corrêa. Arbitragem: aspectos fundamentais. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 8. 31 FERREIRA NETTO, Cássio Telles. Op. Cit., p. 25. 32 Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos 
patrimoniais disponíveis. (Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996). 
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arbitragem. Assim, pode-se falar da arbitrabilidade subjetiva e da objetiva. A primeira é 
referente à capacidade de contratar das partes, sem a qual não se pode firmar uma convenção 
de arbitragem. Já a segunda diz respeito ao objeto da lide, que deve tratar obrigatoriamente de 
direitos patrimoniais disponíveis e, por isso, não podem ser objeto da arbitragem conflitos que 
envolvam questão de Estado, de direito de família ou outros casos que tratem de interesse 
patrimonial indisponível, limitação ratificada pelo art. 852 do Código Civil.33 A administração 
pública, como é de amplo conhecimento, possui capacidade para contratar, mas, no que diz 
respeito à arbitrabilidade objetiva, há que se observar o caso concreto. A questão da 
disponibilidade dos direitos patrimoniais da administração pública será abordada mais 
adiante, sendo de extrema importância para o presente trabalho. 

Outro fator que merece destaque no que tange o procedimento arbitral é a escolha do 
árbitro. Consoante ao art. 13 da Lei nº 9.307/96, pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e 
que tenha a confiança das partes. A capacidade exigida pela legislação diz respeito àquela de 
que trata o Código Civil, excluindo-se os relativamente incapazes e os absolutamente 
incapazes. Vale destacar ainda que, como afirma Carlos Alberto Carmona34, não se cogita, em 
hipótese alguma, da possibilidade de ser o árbitro pessoa jurídica: só a pessoa física pode 
exercer o cargo. Por essa razão, é necessário que se distinga a figura do árbitro do 
denominado órgão arbitral.  Ao se instituir a arbitragem, há duas modalidades que podem ser 
adotadas: a arbitragem institucional e a arbitragem ad hoc, podendo as partes escolher qual 
modalidade é mais conveniente ao caso. A arbitragem ad hoc é aquela que não possui nenhum 
vínculo com instituições específicas e, por isso, torna-se mais dispendiosa, conforme 
preleciona Sérgio Mourão Corrêa Lima35, há tendência de que as arbitragens envolvendo 
montantes menos expressivos sejam do tipo ad hoc. Antônio Sodré36 ainda destaca que nessa 
modalidade de arbitragem os árbitros irão organizar os serviços de secretaria e ficarão 
responsáveis pelo serviço de apoio, tais como: digitação, cópias, intimações, arquivos, etc. 
Tais custos são inevitáveis e, em uma Câmara organizada, eles podem ser menores. Já a 
arbitragem institucional é referente à arbitragem realizada por um órgão específico que 
detenha um comitê ou equipe especializada na prestação desse serviço. Antônio Sodré37 
também destaca que quando o interesse econômico envolvido é mais expressivo, as partes 
                                                 
33 Art. 852. É vedado compromisso para solução de questões de estado, de direito pessoal de família e de outras 
que não tenham caráter estritamente patrimonial. (Código Civil de 2002) 34 CARMONA, Carlos Alberto, op. cit., p. 201. 35 LIMA, Sérgio Mourão Corrêa, Op. cit., p. 13. 36 SODRÉ, Antônio, op. Cit., p. 29. 37 Idem. 
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tendem a não abrir mão da participação de entidades, cujos comitês, órgãos ou corpos 
arbitrais detenham experiência nesse tipo de processo. Demonstra-se evidente que o órgão 
arbitral não se confunde com a figura do árbitro, visto que, segundo Carmona38, os primeiros 
apenas organizam a arbitragem, fornecendo meios, procedimentos, regras e estrutura 
operacional, enquanto o último analisa e decide a causa para, por fim, proferir a sentença 
arbitral.  

O papel do árbitro tornou-se mais importante, tendo-lhe sido dada mais autonomia 
para intervir no procedimento arbitral, fato comprovado através do princípio de origem alemã 
Kompetenz-Kompetenz, que está previsto pelo art. 8º da Lei da Arbitragem39. Segundo esse 
princípio, o árbitro tem competência para decidir sobre sua própria competência, podendo 
decidir sobre as impugnações que surgirem sobre sua capacidade de julgar, da extensão dos 
seus poderes e da arbitrabilidade da controvérsia, ou seja, ele pode avaliar a eficácia e a 
extensão dos poderes que as partes lhe conferiram através da convenção arbitral. Entretanto, 
Carmona destaca que esse não é um princípio absoluto, afirmando que: 

[...] poderia o juiz togado reconhecer a invalidade de um compromisso arbitral a que 
falte qualquer de seus requisitos essenciais, ou a impossibilidade de fazer valer uma 
convenção arbitral que diga respeito a uma questão de direito indisponível; mas não 
poderia determinar o prosseguimento da instrução probatória para verificar o alcance 
da convenção arbitral ou para aferir se algum dos contratantes teria sido forçado ou 
induzido a celebrar o convênio arbitral.40 

Salientando a importância do referido princípio, Arthur Rabay afirma que: 
[...] se coubesse primeiramente ao Poder Judiciário a competência para conhecer e 
julgar a validade / invalidade da convenção de arbitragem e/ou do contrato, haveria 
postergação por longo período acerca da efetiva solução da controvérsia, 
favorecendo inclusive intuito meramente procrastinatório de quaisquer das partes 
envolvidas, e configuraria verdadeira aniquilação do instituto da arbitragem e 
afastamento da via arbitral.41 

 Assim, percebe-se que a maior autonomia dada ao árbitro auxilia na desburocratização 
do procedimento arbitral, sustentando uma das vantagens mais evidentes trazida pela 
arbitragem: a celeridade do procedimento.   
                                                 
38 CARMONA, Carlos Alberto, op. cit., p. 201. 39 Art. 8º A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a 
nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória. 
    Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da 
existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula 
compromissória. (Lei Federal 9.307/96) 40 CARMONA, Carlos Alberto, op. cit., p. 162. 41RABAY, Arthur. Princípios da arbitragem. Disponível em 
<www.agu.gov.br/page/download/index/id/20999214>. Acesso em fevereiro 2016.  
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A celeridade, a eficiência e a flexibilidade procedimental logo se destacam quando se 
compara o procedimento arbitral e a jurisdição estatal. A possibilidade de as partes poderem 
instituir um procedimento próprio, que se adeque ao caso concreto, com prazos pré-
determinados até mesmo para a prolação da sentença arbitral, como dispõe o art. 23 da 
LArb42, o que torna o procedimento mais dinâmico e eficiente. Tais características 
concretizam o princípio da celeridade processual e da razoável duração do processo, previstos 
no art. 5º, inc. LXXVIII da CRFB/88. Contudo, é relevante destacar que, apesar da liberdade 
de escolha do procedimento a ser adotado, há certos limites que devem ser respeitados pelas 
partes para que se alcance o objetivo final almejado, quais sejam aqueles elencados pelo §2º 
do art. 21 da LArb, os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade 
do árbitro e de seu livre convencimento. 
 A escolha do árbitro também constitui, por si só, uma das vantagens encontradas pela 
utilização da arbitragem, tendo em vista que é possível que se escolha os árbitros com base 
nos critérios que mais interessam às partes. Dessa forma, pode-se levar em consideração a sua 
área de atuação e especialidade, dando maior eficácia ao julgamento do conflito. Quando se 
trata da jurisdição estatal, torna-se difícil e em certos casos até mesmo impossível, encontrar 
magistrados com um alto grau de especialização nos mais diversos conteúdos. Vagner 
Fabrício Vieira Flausino43 ratifica a importância da experiência técnica do árbitro na matéria 
posta em discussão, visto que através dela é possível que se alcance uma sentença arbitral 
mais precisa garantindo maior eficácia à decisão e, consequentemente, segurança quanto ao 
resultado. Vale destacar que as partes podem optar entre um árbitro único e o colégio arbitral, 
desde que este seja constituído por um número ímpar, medida tomada com o intuito de 
prevenir empate entre os árbitros no momento da decisão.  
 A possibilidade de um julgamento por equidade também é apontado como sendo 
vantajoso aos que aderem à arbitragem, no entanto, esse critério de julgamento não poderá ser 
adotado quando o conflito objeto da arbitragem envolva contratos públicos, sendo vedado que 
o árbitro ou o colégio arbitral se afaste das normas trazidas pelo ordenamento jurídico nesses 
casos, por motivos que serão abordados mais adiante. 
                                                 
42 Art. 23. A sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes. Nada tendo sido convencionado, o 
prazo para a apresentação da sentença é de seis meses, contado da instituição da arbitragem ou da substituição do 
árbitro. 
   § 1º Os árbitros poderão proferir sentenças parciais.         
   § 2º As partes e os árbitros, de comum acordo, poderão prorrogar o prazo para proferir a sentença final. (Lei 
Federal 9.307/96) 43 FLAUSINO, Vagner Fabrício Vieira, op. cit., p. 68. 
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 Nota-se, portanto, que há diversas vantagens trazidas pelo uso da arbitragem que 
respaldam a opção feita nos grandes contratos em fazer presente uma cláusula arbitral, 
principalmente nos contratos que envolvem um montante expressivo de dinheiro que 
necessitam de uma rápida solução para o litígio. É papel da Administração Pública procurar se 
adaptar à realidade que se impõe e buscar se adequar aos novos métodos respeitando seus 
preceitos, os quais serão suscintamente lembrados a seguir. 

2. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO SUJEITO DE 
DIREITO CAPAZ DE CONTRATAR 
A administração pública exerce, no Estado Democrático de Direito, a chamada função 

pública, que, segundo Celso Antônio Bandeira de Melo44, é a atividade exercida no 
cumprimento do dever de alcançar o interesse público, mediante o uso dos poderes 
instrumentalmente necessários conferidos pela ordem jurídica. Para que essa função seja 
exercida com afinco, o ordenamento jurídico assegura certas prerrogativas às pessoas 
jurídicas que integram a administração, bem como impõe certos limites à sua atuação com o 
fito de efetivar os princípios regentes da atuação do Estado. 

O regime jurídico a ser adotado pelas entidades que compõem da administração pode 
ser tanto o regime jurídico de direito público, quanto o regime jurídico de direito privado. A 
constituição ou a lei trarão especificamente qual será o regime adequado para cada tipo de 
pessoa jurídica, podendo, em certos casos, até deixar que a mesma opte por um regime ou 
outro. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro: 

Não há possibilidade de estabelecer-se, aprioristicamente, todas as hipóteses em que 
a Administração pode atuar sob regime de direito privado; em geral, a opção é feita 
pelo próprio legislador, como ocorre com as pessoas jurídicas, contratos e bens de 
domínio privado do Estado. Como regra, aplica-se o direito privado, no silêncio da 
norma de direito público.45  

Nota-se, assim, que a administração pública pode adotar, em certos casos, o regime 
jurídico próprio de um ente privado para atingir seus objetivos. Contudo, isso deve ser feito 
com cautela, respeitando-se sempre os princípios regentes da administração e os limites 
impostos pela lei. Alguns desses princípios são de grande importância para o presente 
trabalho, tendo em vista que limitam ou amparam a adoção da arbitragem pela administração.  

                                                 
44 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 32º ed. Editora Malheiros. São 
Paulo, 2015, p. 29. 45 DI PIETRO Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 61. 
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Outro ponto a ser abordado que concerne ao uso da arbitragem pela administração 
pública são as características dos contratos administrativos firmados por ela, levando em 
consideração a natureza contratual da cláusula arbitral. 

2.1 Princípios da administração pública relevantes para a adoção da 
arbitragem 

2.1.1 Princípio da supremacia do interesse público 
O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é um dos 

princípios basilares que regem a atuação da administração pública. Maria Sylvia Zanella di 
Pietro afirma que esse princípio está presente tanto no momento da elaboração da lei como 
no momento da sua execução em concreto pela Administração Pública. Ele inspira o 
legislador e vincula a autoridade administrativa em toda a sua atuação.46 

Ao se debruçar sobre esse princípio, a maioria dos doutrinadores destaca a persecução 
do interesse de toda a coletividade em detrimento de alguns interesses particulares. Na 
verdade, definir o que é o “interesse público” e, consequentemente, em que consiste o 
princípio da supremacia do interesse público não é tarefa fácil nem mesmo para os grandes 
doutrinadores do Direito Administrativo, o que o leva a ser identificado, constantemente, 
como um conceito jurídico indeterminado. José dos Santos Carvalho Filho, não obstante não 
concordar com a identificação deste princípio como conceito indeterminado, aludiu: 

A despeito de não ser um conceito exato, aspecto que leva a doutrina em geral a 
configurá-lo como conceito jurídico indeterminado, a verdade é que, dentro da 
análise específica das situações administrativas, é possível ao intérprete, à luz de 
todos os elementos do fato, identificar o que é e o que não é interesse público. Ou 
seja: é possível encontrar as balizas do que seja interesse público dentro de suas 
zonas de certeza negativa e de certeza positiva.47 

Ainda que haja essa indefinição quanto à conceituação “interesse público”, Sérgio 
Ferraz, juntamente com Adilson Abreu Dallari, aduziu que: 

Verdadeiro norte para o Direito Administrativo, interesse público não é uma 
expressão mágica, capaz de justificar todo e qualquer comportamento 
administrativo. Tampouco é uma palavra oca, destituída de conteúdo, comportando 
seja lá o que for que se lhe queira inserir. A finalidade da lei, em última análise, 

                                                 
46 Ibidem, p. 65.  47 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São 
Paulo: Ed. Atlas, 2014, p. 34. 
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sempre será a realização do interesse público, entendido como o interesse da 
coletividade.48 

Superada a intenção de se definir um conceito fixo para a expressão, passa-se a 
tentativa de delimitar o princípio da supremacia do interesse público, o que pode acabar, 
muitas vezes, adentrando no que se define como interesse privado, sendo comum que, em um 
primeiro momento, ele seja colocado como oposto ao que se entende por interesse público. 
Contudo, é relevante destacar que ambos os interesses não são necessariamente contrapostos, 
uma vez que possuem uma correlação vital, não devendo ser dissociados.  

Celso Antônio Bandeira de Mello destaca que: 
[...] na verdade, o interesse público, o interesse do todo, do conjunto social, nada 
mais é que a dimensão pública dos interesses individuais, ou seja, dos interesses de 
cada indivíduo enquanto partícipe da Sociedade (entificada juridicamente no 
Estado), nisto se abrigando também o depósito intertemporal destes mesmos 
interesses, vale dizer, já agora, encarados eles em sua continuidade histórica, tendo 
em vista a sucessividade das gerações de seus nacionais.49 

A perseguição pela efetivação do interesse público, portanto, é justificada a partir do 
momento em que se entende ser ele formado pelos interesses privados dos indivíduos que 
compõem a sociedade, tendo como finalidade salvaguardar, justamente, direitos individuais. 
Nesse sentido, é interessante destacar também o entendimento de Humberto Ávila50 que 
afirmou que o interesse privado e o interesse público estão de tal forma instituídos pela 
Constituição brasileira que não podem ser separadamente descritos na análise da atividade 
estatal e de seus fins. Elementos privados estão incluídos nos próprios fins do Estado (p. ex. 
preâmbulo e direitos fundamentais). 

Contudo, vale ressaltar que a administração, apesar de todas as suas peculiaridades, 
continua sendo uma pessoa jurídica, que, assim como um particular, tem interesses próprios a 
serem alcançados. A diferença encontrada entre o interesse próprio de um particular e o 
interesse próprio da administração pública é elucidada claramente por Celso Antônio 
Bandeira de Mello: 

[...] A generalidade de tais sujeitos pode defender estes interesses individuais, ao 
passo que o Estado, concebido que é para a realização de interesses público 

                                                 
48 FERRAZ, Sérgio; DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. 2 ed. São Paulo: Malheiros. 2007, p. 
57. 49 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op. cit., p. 60-61 
50 ÁVILA, Humberto. Repensando o ‘princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. 
Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, v. 24, p.159-180, out. 1998. 
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(situação, pois, inteiramente diversa da dos particulares), só poderá defender seus 
próprios interesses privados quando, sobre não se chocarem com os interesses 
públicos propriamente ditos, coincidam com a realização deles.51 

Esses interesses particulares da administração são o que a doutrina denomina de 
interesses públicos secundários. A distinção feita entre interesses primários e interesses 
secundários surge no Brasil através da influência da doutrina italiana, na qual já se entende 
como óbvia tal distinção. Celso Antônio Bandeira de Mello cita os ensinamentos de Renato 
Alessi quando este expôs com clareza a diferença existente entre esses dois tipos de 
interesses, colacionando lições de Carnelutti e Picardi, os quais elucidaram que os interesses 
secundários do Estado só podem ser por ele buscados quando coincidentes com os interesses 
primários, isto é, com os interesses públicos propriamente ditos.52 Sobre o assunto, o Ministro 
Humberto Martins do Superior Tribunal de Justiça aludiu o seguinte: “É imprescindível 
ponderar, também, a distinção entre interesse público primário e secundário. Este é 
meramente o interesse patrimonial da administração pública, que deve ser tutelado, mas não 
sobrepujando o interesse público primário, que é a razão de ser do Estado e sintetiza-se na 
promoção do bem-estar social.” Dessa forma, ainda que a administração esteja agindo com 
base em um interesse público secundário, que possa parecer distante do interesse público 
primário, deve existir por trás dessa ação algo que irá beneficiar a coletividade como um todo. 
Resta claro ainda que a busca pela efetivação do interesse público, seja este primário ou 
secundário, deve estar sempre presente na atuação estatal. No mais, insta salientar que o 
Princípio da Supremacia do Interesse Público não surgiu para servir às arbitrariedades 
daqueles que detêm o poder, mas para assegurar o regime democrático na gestão dos bens e 
interesses públicos.  

Nota-se que o ordenamento jurídico traz mecanismos e prerrogativas que facilitam a 
concretização deste princípio pela Administração, que, por essa razão, ocupa posição 
privilegiada. É essa posição que a autoriza a impor tributos, a intervir, em certos casos, sobre 
a propriedade privada e, entre tantas outras vantagens, a aproveitar-se das denominadas 
cláusulas exorbitante nos contratos administrativos. 

Entendido em que consiste o princípio da supremacia do interesse público, torna-se 
interessante para a temática do presente trabalho, destacar ainda o ponto de vista trazido por 

                                                 
51 Ibidem, p. 66. 52 Alessi, Renato apud MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 32º ed. Editora 
Malheiros. São Paulo, 2015, p. 66-67. 
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Marcos Juruena Villela Souto que tratou com maestria sobre o uso do “poder de império” da 
administração, aduzindo o seguinte:  

Ocorre que nem sempre o uso do “poder de império” decorrente dessa supremacia 
resulta numa maior efetividade das ações do Estado; busca-se, cada vez mais, uma 
maior consensualidade entre o público e o privado para que, pelo acordo e pela 
participação, se obtenha melhores resultado em função de compromissos livremente 
ajustados. 
 [...] Não haveria, pois, que se falar em princípio como postulado inquestionável e de 
aplicação automática, devendo se dar a ponderação, em caso de conflito, para cada 
caso concreto, e não uma automática preferência pelo interesse público.53 

Coadunando com esse posicionamento, a atuação do Estado tem se pautado cada vez 
mais na ponderação dos interesses públicos e particulares, principalmente quando o que se 
busca está dentro da seara do interesse público secundário, incluindo as situações em que a 
Administração deixa parcialmente de lado suas prerrogativas para tratar com o particular em 
paridade de condições. Com o fito de enriquecer o debate e deixar claro que existem 
pensamentos contrários à ideia fixa de supremacia do interesse público a qualquer custo, 
destaca-se o entendimento de Humberto Ávila de que o Princípio da Supremacia do Interesse 
Público não deve ser considerado como norma-princípio à luz da teoria geral do direito, pois 
sua descrição abstrata não permite uma concretização em princípio gradual, acrescentando 
mais o seguintes argumentos sobre o referido princípio: 

a) a Constituição brasileira (Constituição-cidadã), em diversas passagens, partindo 
da dignidade da pessoa humana, protege a esfera individual (exs.: arts. 1º, 5º etc.), 
não sendo lícito afirmar, a partir da interpretação sistemática das normas 
constitucionais, a existência de uma prevalência em favor do interesse público; b) 
indeterminabilidade abstrata e objetiva do “interesse público”, o que contraria 
premissas decorrentes da ideia de segurança jurídica; c) o interesse público é 
indissociável do interesse privado, uma vez que ambos são consagrados na 
Constituição e os elementos privados estariam incluídos nas finalidades do Estado, 
como se percebe, v.g., a partir da leitura do preâmbulo e dos direitos fundamentais; e 
d) incompatibilidade da supremacia do interesse público com postulados normativos 
consagrados no texto constitucional, notadamente os postulados da 
proporcionalidade e da concordância prática. 54 

Assim, apesar do tradicional entendimento sobre a Supremacia do Interesse Público, é 
importante que se entenda essa nova forma de pensamento que vem surgindo no ramo do 
                                                 
53 SOUTO, Marcos Juruena Villela Souto. Direito Administrativo Regulatório. 2ª ed. Editora Lumen Juris. Rio 
de Janeiro, 2005, p. 190. 
54 ÁVILA, Humberto apud OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende de. A releitura do direito administrativo à 
luz do pragmatismo jurídico. Disponível em < 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8496/7245> Acesso em março de 2106. 
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direito administrativo. Esta nova postura adotada pelo Estado e a distinção realizada entre o 
interesse público primário e o interesse público secundário da administração serão de grande 
valia para o presente trabalho mais adiante, pois auxiliarão na distinção dos casos em que a 
administração poderá firmar uma cláusula arbitral sem entrar em confronto com seus 
princípios, respeitando as regras decorrentes do regime jurídico administrativo. 

2.1.2 Princípio da Indisponibilidade  
O princípio da indisponibilidade do interesse e dos bens públicos está intrinsicamente 

atrelado ao princípio da supremacia do interesse público, tratado acima, sendo que ambos são 
tidos como princípios basilares do Direito Administrativo. Celso Antônio Bandeira de Mello55 
elucida que “a indisponibilidade dos interesses públicos significa que, sendo interesses 
qualificados como próprios da coletividade – internos ao setor público -, não se encontram à 
livre disposição de quem quer que seja, por inapropriáveis”. Destacando ainda que nem 
mesmo o órgão administrativo que representa esse interesse tem o condão de dispor do 
mesmo, sendo seu dever apenas curá-lo na medida em que predispuser a intentio legis.   

Hely Lopes de Meirelles leciona ser o princípio da indisponibilidade do interesse 
público decorrente do princípio da Supremacia do interesse público, complementando que:  

[...] a Administração Pública não pode dispor desse interesse geral, da coletividade, 
nem renunciar a poderes que a lei lhe deu para tal tutela, mesmo porque ela não é 
titular do interesse público, cujo titular é o Estado, como representante da 
coletividade, e, por isso, só ela, pelos seus representantes eleitos, mediante lei, 
poderá autorizar a disponibilidade ou a renúncia.56 

Assim, é notável que, em contraponto ao princípio da supremacia do interesso público, 
que traz prerrogativas à administração pública, colocando-a em um ponto hierarquicamente 
superior ao particular, o princípio da indisponibilidade limita a atuação do agente público no 
exercício dessas prerrogativas, impedindo que sejam praticados atos com possíveis excessos, 
já que a administração não é a titular do interesse público.  

Marçal Justen Filho57 aponta que a indisponibilidade não é consequência da natureza 
pública do interesse – é justamente o contrário. O interesse é reconhecido como público 
porque é indisponível, porque não pode ser colocado em risco, porque sua natureza exige que 
                                                 
55 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op. cit., p. 76. 56 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 41. ed. São Paulo, Editora Malheiros, 2015, p. 
110. 57 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2015, p. 158-159. 
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seja realizado. Demonstrando uma visão diferente da maioria da doutrina, o autor destaca o 
dever do Estado de concretizar os Direitos Fundamentais e, diante da pluralidade desses 
direitos, também destaca a impossibilidade de que se adote uma solução predeterminada e 
abstrata para eventuais conflitos, afirmando, por fim, que o: 

[...] processo de concretização do direito conduzirá à prevalência de interesses, mas 
sem que a constituição autorize a solução pura e simples de prevalência de um 
“interesses público” indeterminado e incerto. Poderá ser escolhido o interesse do 
Estado ou da maioria ou da minoria das pessoas. Mas isso será determinado em face 
das circunstâncias, desde que essa seja a solução mais compatível com o 
ordenamento jurídico e represente o modo mais adequado e satisfatório da realização 
dos direitos fundamentais protegido constitucionalmente.58 

Percebe-se, portanto, que, quando da execução deste princípio, também há que se falar 
na sua ponderação. É necessário que seja feita a análise do caso concreto para que se busque a 
melhor solução ao caso, não apenas invocar o referido princípio pela natureza da atuação da 
administração pública. Como destaca Marcos Juruena Villela Souto59, a negociação não é 
negação de tal princípio, mas, ao revés, um processo para agilizar o seu atendimento. Dessa 
forma, haverá casos em que o administrador poderá atingir o interesse público em jogo ainda 
que aja buscando o consenso. Nota-se que, a despeito de os princípios da supremacia do 
interesse público e da indisponibilidade continuarem sendo reconhecidos como os princípios 
regentes da atuação estatal, não há mais rigidez na sua aplicação como já houve no passado, 
ocorrendo, diversas vezes, a flexibilização na atuação administrativa, descobrindo-se assim 
novos caminhos para alcançar o interesse público. Esse entendimento influencia diretamente a 
aceitação da utilização da arbitragem pela Administração, como será visto adiante. 

2.1.3 Princípio da Legalidade Administrativa e Princípio da Publicidade 
Os princípios da legalidade e da publicidade são alguns dos chamados princípios 

explícitos da Administração Pública, estando ambos previstos no caput do art. 37 da 
CRFB/88. No que concerna à legalidade, entende-se que ela é condição básica a ser observada 
na atuação estatal, posto que esta deve ser conduzida diretamente de acordo com a lei. Assim, 
é dever do agente público agir em consonância com o imposto pelas leis, sob pena de ser 
responsabilizado caso não o faça. É em virtude do princípio da legalidade que se fala que a 
vontade da administração pública decorre da lei. Hely Lopes de Meirelles60 afirma que na 
administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração 
                                                 
58 Ibidem, p. 159. 59 SOUTO, Marcos Juruena Villela Souto. Op. cit., p. 192. 60 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 91. 
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particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido 
fazer o que a lei autoriza. Não há, portanto, autonomia da vontade na atuação administrativa 
tal qual ocorre na atuação de um particular. 

Apesar da definição dada pela doutrina ao princípio da legalidade, é interessante 
destacar os ensinamentos de Marçal Justen Filho61, quando afirma que a construção da 
definição desse princípio deve ser examinada com cautela. Segundo o referido autor, é 
evidente que o direito cria e atribui poderes para o atingimento de certos fins de interesse 
coletivo. No entanto, isso não afasta o cabimento de o direito dotar o agente público de 
margem de autonomia no tocante a decisão a ser adotada. 

Além disso, é importante destacar situações em que a lei determina o fim a ser 
alcançado pela administração, mas não impõe os meios exatos a serem adotados para o 
atingimento daquele objetivo, ou seja, quando há uma margem na atuação da administração, 
que deve buscar o melhor caminho a ser adotado no caso concreto. No entanto, nas situações 
em que a legislação define tanto os fins a serem atingidos, quanto os meios que a 
administração deve utilizar para que isso ocorra, não há liberdade na atuação da 
administração, que deve atuar estritamente de acordo com o que prevê a lei. A possibilidade 
de a administração atuar com certa liberdade em casos específicos é o que se entende como 
discricionariedade administrativa. Celso Antônio Bandeira de Mello62 esclarece que a 
discricionariedade não surge da ausência da lei, afirmando que no interior das fronteiras 
decorrentes da dicção legal é que pode vicejar a liberdade administrativa.  

Já no tocante ao princípio da publicidade, vale destacar a definição trazida por José 
dos Santos Carvalho Filho63, o qual afirma que o princípio da publicidade  indica que os atos 
da Administração devem merecer a mais ampla divulgação possível entre os administrados, e 
isso porque constitui fundamento do princípio propiciar-lhes a possibilidade de controlar a 
legitimidade da conduta dos agente administrativos. Já Marçal Justen Filho64 define o 
princípio da publicidade como aquele que impõe que todos os atos dos procedimentos sejam 
previamente levados ao conhecimento público, que a prática de tais atos se faça na presença 
de qualquer interessado e que o conteúdo do procedimento possa ser conhecido por qualquer 
um. Nesse diapasão, nota-se a necessidade de todos os atos da administração pública serem, 
                                                 
61 JUSTEN FILHO, Marçal. Op. cit., p. 234. 62 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op. cit., p. 989. 63 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. cit., p. 26. 64 JUSTEN FILHO, Marçal. Op. cit., p. 346. 
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de alguma forma, acessíveis aos administrados. Essa necessidade se tornou tão importante que 
ensejou a edição da lei nº 12.527 de 18.11.2011, conhecida como lei do acesso à informação, 
ratificando a importância desse princípio para a atividade administrativa.  

Há relação entre o princípio da legalidade e da publicidade com a adoção da 
arbitragem como meio alternativo de resolução de conflito pela administração, uma vez que 
tais princípios devem estar sempre presentes na atuação estatal, inclusive quando o Estado 
adota um meio alternativo de resolução de conflitos para dirimir controvérsia da qual faz 
parte. A discussão trazida quanto à obediência ao princípio da legalidade nos casos em que a 
administração pública opta pela arbitragem, por exemplo, permeou e ensejou por muito tempo 
críticas à utilização do método arbitral pela administração pública, tendo sido superada pela 
edição da Lei 13.129/15. O princípio da publicidade, por sua vez, impõe um limite ao contrato 
firmado pela administração que possua cláusula arbitral, vedando a edição de cláusula de 
sigilo, muito comum em contratos privados. Será, então, visto mais adiante em que consistiam 
as críticas à adoção da arbitragem pelo poder público e como elas vêm sendo superadas na 
atualidade, bem como em que medida o princípio da publicidade se aplica à arbitragem cuja 
administração figura como uma das partes. 

2.2 Um breve aparato sobre os contratos administrativos e uma nova 
tendência do Direito Administrativo 

Maria Helena Diniz define o contrato como sendo o acordo de duas ou mais vontades, 
na conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de 
interesses entre as partes, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações 
jurídicas de natureza patrimonial65. Tal definição é válida para qualquer tipo de contrato, seja 
aquele regido pelo Direito Civil ou pelo direito empresarial, seja o contrato objeto de estudo 
do direito administrativo. Assim, qualquer contrato será caracterizado como um negócio 
jurídico bilateral e comutativo, que, como qualquer negócio jurídico, necessita apresentar 
objeto lícito e forma prescrita ou não vedada em lei.  

Antes de qualquer coisa, insta esclarecer aqui que, ao se tratar de Administração 
Pública ou de Estado contratante, busca-se comtemplar todos os seus órgãos integrantes, seja 
da administração pública direta ou da indireta, se de direito público ou de direito privado, 
quais sejam: União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias, Fundações, Empresas 
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Públicas e sociedades de economia mista. Passado esse esclarecimento, ressalta-se a 
existência de três correntes acerca dos contratos administrativos, sintetizadas por Maria Sylvia 
Zanella Di Pietro66: 

a) A que nega a existência de contrato administrativo; 
b) A que, em sentido diametralmente oposto, acha que todos os contratos 
celebrados pela Administração são contratos administrativos; 
c) A que aceita a existência dos contratos administrativos, como espécie do 
gênero contrato, com regime jurídico de direito público, derrogatório e exorbitante do 
direito comum. 
Essa última é a corrente majoritária na doutrina sobre o assunto e, portanto, será a 

corrente abordada e adotada neste trabalho. Assim, destaca-se que, conforme a corrente 
majoritária, a administração Pública, quando figura em um dos polos de um contrato, firma os 
denominados “contratos da administração”. Essa expressão, bastante abrangente, diz respeito 
a um gênero do qual são espécies o contrato privado firmado pela administração e os 
contratos administrativos. A primeira espécie é relativa aos contratos firmados pela 
administração pública, mas ainda assim regidos pelo direito privado, não sendo atribuída à 
administração qualquer vantagem especial pela sua condição, incluem-se aqui contratos de 
compra e venda, de seguro, de locação (quando a administração figura como locatária), etc.. 
Já a segunda espécie mencionada trata de contratos regidos por normas e princípios próprios 
do direito público, cujas normas de direito privado apenas se aplicam subsidiariamente, como 
por exemplo, os contratos de concessão de serviço público, de obras públicas, de concessão de 
bem público, dentre outros. Nota-se, assim, que não é pertinente que se utilize os critérios 
objetivos ou subjetivos para caracterizar tais contratos, uma vez que ambas as espécies de 
contratos devem ter por objeto algum tipo de interesse público e têm como uma das partes 
contratantes a Administração Pública. José dos Santos Carvalho Filho67 afirma a necessidade 
de os critérios objetivo e subjetivo serem sempre conjugados com o regime jurídico que rege 
cada contrato, já que este é o elemento marcante e diferencial dos contratos administrativos. 
Nesse diapasão, destaca-se o contido no caput do art. 54 da Lei nº 8.666/93:  

                                                 
66 DI PIETRO Maria Sylvia Zanella. Op. cit., p. 263. 67 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. cit., p. 175. 
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Art. 54.  Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas 
cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.68 

 Hely Lopes de Meirelles69 faz a distinção entre a liberdade das partes nos contratos 
regidos pelo direito público e os regidos pelo direito privado, uma vez que a liberdade de 
contratar no primeiro é ampla e formal e no segundo há limitações de conteúdo e requisitos 
formais rígidos. No entanto, destaca que os contratos regidos pelo direito público dispõem 
sempre dos privilégios administrativos para fixação e alteração de cláusulas de interesse 
público e até mesmo para pôr fim ao contrato em meio de sua execução. Tais privilégios são 
identificados pela doutrina como cláusulas exorbitantes, que são cláusulas que se 
caracterizam por evidenciar a disparidade existente entre as partes de um contrato 
administrativo. Caso fossem previstas em contratos firmados entre particulares, essas 
cláusulas seriam facilmente consideradas ilícitas, mas, graças à relação vertical existente em 
um contrato administrativo, elas não só são aceitas, como também são consideradas essenciais 
pela doutrina mais tradicional com base no argumento de que são imprescindíveis para que se 
alcance o objetivo contratual final, que é o interesse público. É com base nesse raciocínio que 
os princípios pacta sunt servanda e lex inter partes, essenciais aos contratos regidos pelo 
direito civil e caracterizadores da imutabilidade unilateral dos contratos, são mitigados 
quando se trata de um contrato administrativo. 

A já mencionada lei nº 8.666/93 instituiu as normas gerais que regem os contratos 
administrativos e as licitações. O parágrafo único do art. 2º da referida lei define contrato 
como sendo todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e 
particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação 
de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.70 Após ter sido 
caracterizado como tal, é importante mencionar o fato de que o contrato administrativo 
apresenta algumas características específicas que decorrem de sua natureza especial. Destaca-
se aqui o formalismo exigido nesses tipos de contratos, pois, como se trata de gestão da coisa 
pública, o cumprimento de formalidades antes da celebração e durante a vigência do contrato, 
como, por exemplo, a regra geral de exigência de licitação prévia e da forma escrita do 
contrato (art. 60, parágrafo único da lei nº 8.666/93), a exigência de prazo de vigência 
determinado (art. 57, § 3º da lei nº 8.666/93), e a existência de cláusulas necessárias (art. 55 
                                                 
68 BRASIL. Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 69 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 233. 70 BRASIL. Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 
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da lei nº 8.666/93), são imprescindíveis na formação dos contratos administrativos de forma 
geral. Além disso, destaca-se também a instabilidade existente nesses contratos, vez que com 
as prerrogativas que possui, a administração pública pode alterar unilateralmente as cláusulas 
regulamentares ou, até mesmo, rescindir os contratos administrativos com base no interesse 
público, que muda constantemente em decorrência das alterações comuns da realidade social, 
o que acaba acarretando essa instabilidade. 

O princípio do equilíbrio econômico-financeiro também marca os contratos 
administrativos. O art. 37, XXI, da CRFB/88 consagra tal princípio no momento em que 
estabelece a necessidade de manutenção das condições efetivas da proposta vencedora da 
licitação ou da contratação direta. Podendo ser invocado tanto pelo particular, como pelo 
Poder Público, a equação econômica de que trata o princípio é definida no momento da 
apresentação da proposta, e não da assinatura do contrato, levando em consideração os 
encargos do contratado e o valor pago pela Administração. O equilíbrio econômico-financeiro 
de um contrato deve perdurar durante toda a execução do contrato, razão pela qual a 
legislação trouxe mecanismos como o reajuste, a revisão e a atualização financeira para evitar 
o desequilíbrio contratual.  

Há de se observar que a posição hierarquicamente superior da administração pública, 
como já visto, foi e ainda é característica marcante dos contratos administrativos. No entanto, 
é pertinente que se destaque aqui a nova tendência do direito administrativo, a qual trouxe 
uma abertura maior para a adoção de um regime jurídico mais flexível, no qual há um diálogo 
mais amplo entre as partes contratantes, vez que a postura da administração vem se tornando 
mais maleável em decorrência do pragmatismo e a desburocratização exigida na atualidade. 
Exemplo dessa postura estatal mais flexível são os Contratos de Parcerias Público-Privadas 
(PPP) e o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), que fogem um pouco das 
normas gerais dos contratos administrativos com o fito de dar mais celeridade e eficiência a 
esses instrumentos estatais. Corroborando com essa ideia, Beatriz Lancia Noronha de Oliveira 
afirmou o seguinte: 

[...] o regime jurídico administrativo, antes único e amparado no ideal de proteção 
do interesse público, passa por uma desconstrução doutrinária, à medida que se 
percebe que o bem comum não deixa de ser preservado quando aplicadas formas 
menos rígidas de administrar e mais aproximadas do Direito Privado.71 

                                                 
71 OLIVEIRA, Beatriz Lancia Noronha de. A arbitragem nos contratos de parceria público-privada. 2012. 
156 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012, p. 18. 
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O acordo entre particular e Estado tornou-se mais comum com o advento do Estado 
social, uma vez que o absenteísmo do Estado Liberal demonstrou-se insuficiente para atender 
as necessidades sociais, e, por reflexo das mutações socioeconômicas e políticas ocorridas no 
primeiro pós-guerra (1914-1918), houve o aumento das atribuições estatais. Esse aumento, 
por sua vez, fez surgir a necessidade de colaboração entre o particular e o Estado em busca de 
dar maior cumprimento à função pública. Assim, as alianças formadas entre o Estado e o 
particular passaram a ser mais frequentes, sendo uma das formas de firmar essa aliança o 
contrato administrativo.  

Destaca-se o surgimento de defensores dessa nova corrente que vem renovando o 
Direito Administrativo, cujos argumentos perpassam por uma releitura das cláusulas 
exorbitantes dos contratos administrativos. Como já mencionado anteriormente, há, 
atualmente, uma tendência, ou ao menos uma possibilidade antes inexistente aos olhos da 
doutrina mais tradicional, de flexibilização de certos “dogmas” aplicados ao Direito 
Administrativo. A busca pelo consenso, o aumento da margem de autonomia adotada nas 
decisões e atos da Administração Pública e uma nova visão sobre o que seria o interesse 
público direciona e exemplifica o caminho que está sendo percorrido por essa nova tendência. 
No que se refere às cláusulas exorbitantes e à nova visão que recai sobre elas, levando em 
consideração esse novo rumo que vem sendo desenhado no direito administrativo, é pertinente 
destacar o que afirmou Rafael Carvalho Rezende de Oliveira: 

Independentemente da discussão sobre a relativização do princípio da supremacia do 
interesse público, fato é que a absolutização das cláusulas exorbitantes não passa 
pelo filtro de uma interpretação pragmática comprometida, posto que a presença 
obrigatória de cláusulas exorbitantes em contratos administrativos pode acarretar 
consequências negativas para a eficiência administrativa. As prerrogativas 
unilaterais em favor do Estado desequilibram a relação contratual, gerando 
insegurança e risco ao particular que, naturalmente, embutirá o risco incerto em sua 
proposta apresentada durante o procedimento licitatório, elevando o preço a ser 
cobrado do poder público.72 

 Cássio Telles Ferreira Netto73 denomina essa nova vertente ou tendência do Direito 
Administrativo como sendo um Direito Administrativo participativo, que retrata uma 
Administração Pública paritária, condizente com o mundo globalizado em que vivemos. 
Acrescentando o seguinte: 

                                                 
72 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende; CARVALHO FILHO, José dos Santos (pref.). 
Licitações e contratos administrativos teoria e prática. 4. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Método, 2015, p. 
229. 73 FERREIRA NETTO, Cássio Telles. Op. Cit., p. 31. 
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O moderno Direito Administrativo participativo é aquele que valoriza o princípio da 
cidadania e aproxima o Estado de seus administrados, colocando-os como 
colaboradores privilegiados para a consecução do interesse público. Desta forma, a 
Administração abandona a sua vertente autoritária para valorizar a participação de 
seus destinatários finais quanto à conduta administrativa.74 

Dessa forma, com base em argumentos desse tipo, o instituto dos contratos 
administrativos, antes tão engessado pela doutrina e pela interpretação feita da legislação, 
vem sendo flexibilizado para se adequar à realidade trazida pelas mudanças sociais que 
aconteceram nas últimas décadas, como o aumento do fluxo de informações, o advento da 
globalização e a necessidade de desburocratizar os meios de processamento das necessidades 
estatais. Por essa razão, a EC nº 19/98 acrescentou ao rol constitucional de princípios 
explícitos regentes da administração pública, no caput do art. 37 da Carta Magna brasileira, o 
princípio da eficiência, decorrente do dever de eficiência do Estado. Sobre este princípio 
lecionou Hely Lopes de Meirelles: 

O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com 
presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função 
administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, 
exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das 
necessidades da comunidade e de seus membros.75 

 De mais a mais, o pragmatismo não deve ser entendido como algo contrário à 
legislação, mas como a aplicação e interpretação da norma jurídica considerando o contexto 
da sua incidência, levando em conta as consequências que essa aplicação acarreta em cada 
caso.  

3. A UTILIZAÇÃO DA ARBITRAGEM PELA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
O uso da arbitragem pela administração pública já foi uma questão bastante discutida 

pela doutrina e pela jurisprudência, tendo sido tomada como uma matéria controvertida 
durante muito tempo. A edição da Lei de Arbitragem intensificou as discussões sobre o 
assunto, uma vez que não havia menção direta na lei sobre a possibilidade de a Administração 
Pública utilizar-se da arbitragem para dirimir eventual conflito do qual fizesse parte. Além 
disso, o art. 1º da LArb, antes da alteração realizada pela Lei 13.129/2015, apenas dispunha 
que poderiam valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais 
                                                 
74 Idem. 75 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 102. 



34 
 

 

disponíveis as pessoas capazes de contratar, o que dava margem a diversos debates, já que a 
administração goza de capacidade para contratar - ainda que tenha limitações maiores do que 
os particulares-, mas não há uma delimitação sobre em que medida seus direitos patrimoniais 
são disponíveis ou não. 

A edição da Lei nº 13.129/2015, que trouxe alterações à Lei de Arbitragem, mudou o 
cenário dessas discussões, já que não mais se discute sobre a possibilidade de adoção da 
arbitragem pelo Poder Público em razão de agora ser expressa na lei a previsão sobre ser 
possível que a Administração Pública direta e indireta faça uso da arbitragem para dirimir 
conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis76. Assim, foi superada uma das 
principais questões debatidas pela doutrina e pela jurisprudência na discussão relativa ao uso 
da arbitragem pelos entes e entidades que compõem a Administração Pública. Todavia, a 
discussão não se encerrou, tendo agora novas nuances a serem discutidas que serão expostas a 
seguir, elucidando-se em os argumentos utilizados questionar o assunto antes da Le nº 
13.129/15, bem como os novos desafios que surgiram o a sua edição. 

3.1 A discussão acerca da arbitrabilidade subjetiva do Estado antes da 
edição da Lei 13.129/15 

 A tendência trazida pelo Estado social de impor ao Poder Público o dever de buscar a 
efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais perdurou com o advento do Estado 
democrático de Direito. O dever do Estado de prover à sua população certas garantias e 
direitos foi crescendo até o ponto em que o Estado tornou-se insuficiente para realizar todas as 
obrigações que assumiu. Assim, para implementar políticas públicas, o Estado passou a 
necessitar cada vez mais do auxílio de particulares para conseguir o máximo de concretização 
dos seus deveres. A atuação monopolista do Estado foi dando lugar a uma atuação mais 
sincronizada entre o Poder Público e os particulares. Nesse sentido, Helena Caetano de Araújo 
e José Cláudio Linhares Pires destacam que: 

O Brasil atravessa um contexto de transição institucional nos setores que fazem a 
provisão de serviços públicos, historicamente caracterizados pela presença do 
Estado atuando de forma monopolista. A escassez de recursos fiscais requeridos 
para a expansão dos serviços e, ao mesmo tempo, o surgimento de uma série de 
inovações tecnológicas, que viabilizaram a adoção de práticas mais eficientes e a 

                                                 
76 Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos 
patrimoniais disponíveis. 
    § 1º A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a 
direitos patrimoniais disponíveis. (Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996). 
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criação de um ambiente competitivo, estimularam um amplo processo de 
privatizações e de reformas regulatórias visando a adequar estes setores à gestão da 
iniciativa privada.77 

Assim, o Estado passou a desenvolver maneiras de operacionalizar a cooperação 
necessária com o particular. Dentre as formas de atuação conjunta da Administração e do 
particular, destacam-se os contratos de concessão e de parcerias público-privadas. O 
surgimento de contratos desse tipo forçou o Estado a criar novos marcos regulatórios nos 
quais, como disseram Helena Caetano de Araújo e José Cláudio Linhares Pires78, se 
estabelecessem direitos e obrigações para as concessionárias privadas e, ao mesmo tempo, 
permitissem ao Estado, de forma eficaz, exercer a fiscalização do cumprimento das novas 
regras setoriais. Assim, o Estado deixou de intervir diretamente na atividade para assumir o 
papel de fiscalização e regulação das atividades econômicas agora exercidas pelos 
particulares. 
 É evidente que surgiram lides envolvendo tais contratos que, ao serem levadas para 
apreciação do poder judiciário, tiveram de enfrentar a burocracia e a morosidade 
características da jurisdição estatal. Com o intuito de dar mais celeridade e de fazer os 
contratos administrativos acompanharem as evoluções e transformações decorrentes do 
processo de globalização, passou-se a ver na arbitragem uma opção para dirimir eventuais 
conflitos surgidos nos contratos administrativos. A edição da Lei nº 9.307 em 1996 
intensificou o apoio à adoção da arbitragem nos contratos administrativos, no entanto, os mais 
legalistas e os administrativistas mais tradicionais ainda apontavam diversos empecilhos.  
 A omissão da lei, no que se tratava da arbitrabilidade da Administração Pública, 
ensejou, por muito tempo, argumentos desfavoráveis à utilização do método por ela, posto 
que a previsão era vaga e abrangente, não satisfazendo quem prezava pela legalidade 
administrativa em sua forma mais rígida, uma vez que não havia menção expressa sobre o 
poder público e a arbitragem. 
 Ora, no tocante à arbitrabilidade subjetiva, que, como já dito, determina quem pode se 
submeter ao juízo arbitral, a lei restringia o uso da arbitragem tão somente às pessoas capazes 
de contratar. Assim, para os defensores do uso da arbitragem para dirimir conflitos entre 

                                                 
77 ARAÚJO, Helena Caetano de; PIRES, José Cláudio Linhares. Regulação e arbitragem nos setores de 
serviços públicos no Brasil: problemas e possibilidades. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, n. 
5, setembro/outubro 2000, p. 10. 78 Ibidem, p. 11. 
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particulares e a Administração, essa regra já deixava evidente a arbitrabilidade subjetiva do 
Estado, uma vez que a Administração Pública é sujeito de direito capaz de contratar, ainda 
que se submeta a um regime de direito público em parte desses contratos. Por outro lado, 
aqueles que se posicionavam contra ao uso da arbitragem pelo Estado, baseavam-se no 
princípio da legalidade administrativa para refutar a ideia. Sendo assim, como a lei não 
autorizava expressamente essa hipótese, a expressão genérica “pessoas capazes de contratar” 
era tida como insuficiente para respaldar o uso da arbitragem para dirimir contendas 
envolvendo o poder público. 
 Nesse diapasão, Cássio Telles Ferreira Netto79, ferrenho defensor da arbitrabilidade da 
Administração Pública antes mesmo das mudanças trazidas pela Lei nº 13.129/2015, atribuía 
ao fato de a LArb ser legislação pertinente à esfera do direito privado, o motivo de não ser 
expressa a previsão sobre o Estado ser capaz de se submeter ao instituto da arbitragem. Além 
disso, o autor alegava ser desnecessária essa previsão expressa, já que “as pessoas capazes de 
contratar” não seria uma expressão excludente de pessoas jurídicas que pudessem validamente 
assumir obrigações de natureza bilateral, caso da Administração Pública.  
 Argumentando de forma diametralmente oposta, o Tribunal de Contas da União 
proferiu decisões desfavoráveis à adoção da arbitragem pelo Estado, baseando-se no princípio 
da legalidade administrativa, como no Acórdão nº 1.009 de 2006, que trouxe o seguinte 
posicionamento do órgão: 

Acórdão [...] 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 
Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: [...] 
9.2. determinar ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT 
que, em futuros procedimentos licitatórios, abstenha-se de incluir claúsulas 
editalícias e contratuais prevendo a adoção do juízo arbitral para a resolução 
de eventuais conflitos, a exemplo dos itens 24 a 26 do Aviso de Licitação nº 
396/2000, ante a ausência de previsão legal e à afronta a princípios de direito 
público; 
9. Acerca do tema, impende destacar que com a prolação do Acórdão nº 537/2006-
TCU-2ª Câmara restou assentada a ilegalidade da previsão, em contrato 
administrativo, da adoção de juízo arbitral para a solução de conflitos. [...] 
Examinadas as razões apresentadas pelos recorrentes, consoante transcrito no 
relatório que precede a este Voto, manifesto-me inteiramente de acordo com o 

                                                 
79 FERREIRA NETTO, Cássio Telles. Op. Cit., p 35. 



37 
 

 

posicionamento defendido pela Secretaria de Recursos, no sentido de que não existe 
amparo legal para a adoção de juízo arbitral nos contratos administrativos [...] 
Esse entendimento coaduna-se com o juízo firmado na Decisão nº 286/1993-
Plenário, proferida por esta Corte de Contas em sede de consulta formulada pelo 
Exmo. Sr. Ministro de Minas e Energia. Naquela oportunidade, o Tribunal 
manifestou-se no sentido de que ‘o juízo arbitral é inadmissível em contratos 
administrativos, por falta de expressa autorização legal e por contrariedade a 
princípios básicos de direito público (princípio da supremacia do interesse 
público sobre o privado, princípio da vinculação ao instrumento convocatório 
da licitação e à respectiva proposta vencedora, entre outros)’. 
Como bem ressaltado pela instrução da Unidade Técnica especializada, corroborada 
pela manifestação do Ministério Público, a Lei nº 9.307/1996, que dispõe de modo 
geral sobre a arbitragem, não supre a necessária autorização legal específica 
para que possa ser adotado o juízo arbitral nos contratos celebrados. [...] 
Portanto, não havendo amparo legal para a previsão do instituto da arbitragem, 
e tratando-se de direitos patrimoniais indisponíveis, não há como tolerar a 
manutenção da cláusula 47 nos contratos celebrados, sendo adequada a 
determinação de celebração de termo aditivo para sua exclusão”.80 (grifos nossos) 

 Percebe-se, então, como o princípio da legalidade administrativa era utilizado para 
basear argumentos contrários à adoção da arbitragem pela Administração Pública, negando a 
arbitrabilidade subjetiva do Estado por falta de expressa previsão legal da norma geral. 

Os contratos administrativos que por falta de lei especial são regidos pela Lei nº 
8.666/93 também já foram alvo de discussões sobre a matéria. Para aqueles que corroboravam 
com o posicionamento exposto no acórdão proferido pelo TCU acima transcrito, a norma 
geral que trata dos contratos administrativos e de licitações não apenas seria omissa quanto à 
capacidade jurídica de o poder público se submeter à arbitragem, como possuiria vedação 
expressa em seu art. 55, §2º, in verbis:  

Nos contratos Administrativos 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. 

Para os defensores dessa corrente, o §6º do art. 32, que dispõe sobre licitações 
internacionais, seria a única exceção para que o particular pudesse se valer do juízo arbitral 
em eventual lide contra a Administração Pública e, desse modo, seria necessário que, em 
todos os demais casos, a lide fosse apreciada pelo foro da sede do ente da Administração 
                                                 
80 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 1.099/2006. Plenário. Relator: Augusto Nardes. Sessão 
05/07/2006. Disponível em < 
https://extranet.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/tcu/..%5Ctcu%5CPDFs%5CAcordao1099200
6-TCU-Plen%C3%A1rio.pdf > Acesso em março de 2016. 
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Pública, afastando-se a incidência da arbitragem. Contudo, os defensores da arbitrabilidade 
subjetiva do Estado, como Carlos Alberto Carmona, não entendem o dispositivo como uma 
vedação ao uso da arbitragem pela Administração Pública, mas: 

[...] antes de mais nada, que a Lei de Licitações não determina que toda e qualquer 
controvérsia oriunda dos contratos celebrados com a Administração seja dirimida 
pelo Poder Judiciário, pois se assim fosse não poderia haver resolução de pendências 
contratuais através da transação; o texto legal exige, isso sim, que se as partes 
tiverem que acorrer ao Poder Judiciário, será competente o juízo do foro da sede da 
Administração, e não órgão judicial situado e outra região geográfica.81 

Além disso, o caput do art. 54 da Lei nº 8.666/93, que traz os seguintes dizeres “os 
contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral 
dos contratos e as disposições de direito privado” (grifos nossos), era visto pelos que 
defendiam a arbitrabilidade subjetiva do Estado82 como dispositivo que ratificava a 
possibilidade de utilização da arbitragem pela administração pública, uma vez que a 
arbitragem é um instituto do direito privado e, assim, segundo o referido artigo, poderia ser 
aplicado supletivamente contratos administrativos. 

Além disso, parte da legislação esparsa já previa expressamente a capacidade de a 
Administração Pública se submeter ao procedimento arbitral. Assim, inicialmente, a 
arbitragem passou a ser relacionada à Administração Pública em normas que tratavam de 
contratos firmados com pessoas ou entidades internacionais, sendo possível citar como 
exemplo o art. 11 do Decreto-Lei nº 1.312/1974, que aduzia o seguinte: 

Art. 11. O Tesouro Nacional contratando diretamente ou por intermédio de agente 
financeiro poderá aceitar as cláusulas e condições usuais nas operações com 
organismos financiadores internacionais, sendo válido o compromisso geral e 
antecipado de dirimir por arbitramento todas as dúvidas e controvérsias derivadas 
dos respectivos contratos. (grifos nossos)83 

                                                 
81 CARMONA, Carlos Alberto. Op. cit., p. 64. 82 Nesse mesmo sentido, Adilson de Abreu Dallari, ao comentar decisão do TCU que, em razão da inexistência 
de previsão legal específica, considerou inválida a cláusula arbitral do edital relativo à concessão para a 
exploração da Ponte Rio-Niterói, declarou o seguinte: “Tal entendimento, quando estabelecido, já estava 
equivocado, pois efetivamente já havia naquela ocasião fundamento legal para a arbitragem, embora não 
explícito. Com efeito, o art. 54 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, assim dispõe: (...) Isso significa que poder-se-ia 
ter aplicado, no que coubesse, o disposto nos arts. 1.037 a 1.48 do Código Civil (que trata do compromisso, ao 
dispor sobre o Direito das Obrigações), e nos arts. 1072 a 1.102 do Código de Processo Civil (que cuida do Juízo 
arbitral)” DALLARI, Adilson de Abreu. Arbitragem na Concessão de Serviço Público. Revista de informação 
legislativa, v. 32, n. 128, p. 63-67, out./dez. 1995, p. 65. Disponível em < 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/176408>  Acesso em março de 2016. 83 BRASIL. Decreto-Lei 1.312, de 15 de fevereiro de 1974. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del1312.htm>  Acesso em março de 2016. 
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Cássio Telles Ferreira Netto84 acredita que esse tipo de autorização legislativa ocorria 
porque, segundo ele, não faria sentido o legislador vedar o uso da arbitragem para os 
contratos celebrados com sociedades estrangeiras, onde com mais razão se justificaria a sua 
adoção, tendo em vista a prática usual do Instituto no exterior. No entanto, foi com a Lei nº 
8.987/1995, que trata de Concessão e Permissão da Prestação de Serviços Públicos, que a 
utilização da arbitragem pela Administração Pública não apenas foi expressamente autorizada, 
mas também considerada como cláusula essencial nos contratos de concessão e, por força do 
caput e parágrafo único do art. 40 da mesma lei85, também nos contratos de permissão, o que 
ocorreu com a edição do seguinte dispositivo: 

Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas: [...] 
 XV - ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais. 

Como já dito anteriormente, a arbitragem constitui, sem dúvida, um dos meios 
amigáveis de solução de divergências, encaixando-se claramente na previsão do artigo 
supracitado, visão que converge com a opinião de Diogo de Figueiredo Moreira Neto que ao 
comentar sobre o referido dispositivo afirmou: 

Ora, como só há três modos de solucionar amigavelmente controvérsias contratuais: 
pela mediação, pela conciliação e pela arbitragem, não resta a menor dúvida de que 
o legislador brasileiro a previu expressamente, embora sem explicitar como uma das 
modalidade que devem ser necessariamente adotadas. Com efeito, o dispositivo 
legal só elenca cláusulas essenciais, não facultativas, de sorte que a eleição de foro e 
a previsão de algum dos modos amigáveis de solução de divergências contratuais 
não podem ser omitidas nos contratos de concessão e de permissão de serviços 
públicos.86 

Assim, a edição da Lei nº 8.987/1995 deu margem para que surgissem novas leis com 
regras nesse mesmo sentido, como a Lei nº 9.472/199787 (Lei Geral de Telecomunicações que 
instituiu a Agência Nacional de Telecomunicações-ANATEL); a Lei nº 9.478/199788 
(instituiu a Agência Nacional do Petróleo-ANP); Lei nº 10.233/2001 (dispõe sobre a 
                                                 
84 FERREIRA NETTO, Cássio Telles. Op. Cit., p. 40. 85 Art. 40. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os 
termos desta Lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à 
revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. 
   Parágrafo único. Aplica-se às permissões o disposto nesta Lei. (Lei nº 8.987 de 13 de fevereiro de 1995) 86 NETO, Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Arbitragem nos contratos administrativos. Revista de Direito 
Administrativo, 209, Rio de Janeiro: Renovar, jul-set. 1997, p. 88. Disponível em 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47043/46028> Acesso em março de 2016. 87 Art. 93. O contrato de concessão indicará: [...] XV- o foro e o modo para solução extrajudicial das 
divergências contratuais. 88 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; 
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reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre)89; e a Lei nº 11.079/200490 (Lei que 
instituiu normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da 
administração pública). Além disso, os anais do Supremo Tribunal Federal evidenciam o 
expressivo precedente a favor da arbitrabilidade subjetiva do Estado denominado “Caso 
Lage”91, como ficou conhecido o caso julgado em 1973 pelo plenário do tribunal, no qual a 
União, pessoa jurídica de direito público que integra a administração pública direta, 
submeteu-se a um juízo arbitral contra a Organização Lage (conjunto de empresas privadas 
que atuavam na área de navegação, estaleiros e portos). Sobre o caso, aduziu Eros Grau: 

A decisão, nesse caso, unicamente proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal 
Federal é de extrema importância porque reconheceu especificamente “a legalidade do 
Juízo Arbitral, que o nosso Direito sempre admitiu e consagrou, até mesmo nas causas 
contra a Fazenda”. (...) Não só o uso da arbitragem não é defeso aos agentes da 
Administração, como, antes, é recomendável, posto que privilegia o interesse 
público.92 

Percebe-se que, aos poucos, o argumento de que a adoção da arbitragem pela 
Administração Pública feriria o princípio da legalidade administrativa passou a se tornar 
inócuo frente a tantas previsões e precedentes, tendo sido superado de vez com a edição da 
Lei nº 13.129/2015. 

3.2 A arbitrabilidade objetiva do Estado  
Já no que concerne à arbitrabilidade objetiva, aquela que se liga à disponibilidade dos 

bens envolvidos na lide, esta traz à tona questão ainda mais controversa que a da 
arbitrabilidade subjetiva da Administração Pública. Nem mesmo as mudanças trazidas pela lei 
                                                 
89 Art. 35. O contrato de concessão deverá refletir fielmente as condições do edital e da proposta vencedora e 
terá como cláusulas essenciais as relativas a: [...] XVI – regras sobre solução de controvérsias relacionadas com 
o contrato e sua execução, inclusive conciliação e arbitragem 90 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 e em língua portuguesa, nos termos da Lei 
no 9.307, de 23 de setembro de 1996, para dirimir conflitos decorrentes ou relacionados ao contrato. 91 Incorporação, bens e direitos das empresas Organização Lage e do espólio de Henrique Lage. Juízo arbitral. 
Cláusula de irrecorribilidade. Juros da mora. Correção monetária. 1. Legalidade do juízo arbitral, que o nosso 
direito sempre admitiu e consagrou, até mesmo nas causas contra a fazenda. Precedente do supremo tribunal 
federal. 2. Legitimidade da cláusula de irrecorribilidade de sentença arbitral, que não ofende a norma 
constitucional. 3. Juros de mora concedidos, pelo acórdão agravado, na forma da lei, ou seja, a partir da 
propositura da ação. Razoável interpretação da situação dos autos e da lei n. 4.414, de 1964. 4. Correção 
monetária concedida, pelo tribunal a quo, a partir da publicação da lei n. 4.686, de 21.6.65. Decisão correta. 5. 
Agravo de instrumento a que se negou provimento. (STF - AI: 52181 GB, Relator: Min. BILAC PINTO, Data de 
Julgamento: 14/11/1973,  TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: DJ 15-02-1974 PP-*****) 92 GRAU, Eros. Arbitragem e Contrato Administrativo. Revista da Escola Paulista da Magistratura, São 
Paulo, v. 3, nº 2, julho/dezembro de 2002. p. 49-58. Disponível em 
<http://www.epm.tjsp.jus.br/FileFetch.ashx?id_arquivo=20533> Acesso em março de 2016. 
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nº 13.129/2015 foram capazes de elucidar todos os questionamentos quanto aos casos em que 
a administração poderá se valer da arbitragem para dirimir conflitos. Dentre alguns outros 
fatores, atribui-se principalmente ao princípio da indisponibilidade do interesse público a 
origem desses questionamentos. Os limites em que a administração poderá atuar como parte 
de um procedimento arbitral passa a ser questão central da discussão sobre a adoção da 
arbitragem como meio alternativo de resolução de conflitos que envolvem a Administração 
Pública. A diferenciação entre o interesse público primário e o interesse público secundário da 
administração pública também é questão bastante pertinente à discussão. Desse modo, os 
possíveis limites da utilização da arbitragem pelo Estado é questão que será abordada mais 
adiante, mas, de antemão, salienta-se que essa é uma questão ainda não resolvida 
completamente, sendo papel do presente trabalho apenas expor os questionamentos e os 
desafios que a envolvem. 

Cássio Telles Ferreira Netto93, antes da mudança trazida pela lei nº 13.129/2015, 
elencou três posicionamentos acerca da questão do uso da arbitragem pela Administração. O 
primeiro era o que afirmava que a Administração Pública estaria impedida de firmar o 
compromisso arbitral quando não expressamente previsto em lei, pois não seria possível 
transigir com o interesse público. O segundo posicionamento seria aquele que pregava que a 
Administração Pública não poderia firmar compromisso arbitral em nenhuma hipótese, nem 
quando o contrato versasse sobre direitos patrimoniais disponíveis ou quando praticasse atos 
de gestão. Por fim, o último posicionamento apontado pelo autor é o que admite a utilização 
do juízo arbitral pela Administração quando ela esteja praticando atos de gestão, 
operacionalizando interesses primários hábeis a ser quantificados, que tenham expressão 
patrimonial. 

O primeiro posicionamento, como já visto, foi superado através do §1º do art. 1º da 
LArb, incluído pela Lei nº 13.129, de 2015, tendo em vista que há agora uma norma geral que 
autoriza expressamente a Administração Pública a buscar a solução de um litígio através da 
arbitragem, permanecendo, contudo, a dúvida sobre em quais casos os direitos envolvidos na 
contenda seriam considerados “interesses patrimoniais disponíveis”. Já o segundo 
posicionamento exposto é, segundo o próprio Cássio Telles Ferreira Netto94, retrógrado e 
distante da realidade do Direito Administrativo moderno e participativo, tendo sido superado 
antes mesmo da edição da Lei nº 13.129/2015. Já o terceiro posicionamento é o que se 
                                                 
93 FERREIRA NETTO, Cássio Telles. Op. Cit., p. 59. 94 Idem. 
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consolidou com a edição da nova lei e o mais defendido pela doutrina administrativista atual. 
Sendo assim, será o posicionamento analisado pelo presente trabalho.  

3.2.1 A arbitrabilidade objetiva do Estado e o princípio da 
indisponibilidade e da supremacia do interesse público 

O princípio da indisponibilidade, que é visto por grande parte da doutrina como um 
dos alicerces do Direito Administrativo, passou a ser um dos maiores catalisadores das 
discussões que envolvem a adoção da arbitragem pela Administração Pública. O critério 
objetivo imposto pela LArb de que apenas poderiam ser submetidos à arbitragem os conflitos 
que tratassem de “direitos patrimoniais disponíveis” gera estranheza àqueles que entendem o 
princípio da indisponibilidade como absoluto. O advogado da União Erico Ferrari Nogueira 
destaca a dificuldade da questão afirmando que: 

Delicado, nesse contexto, é desvendar o real sentido da expressão jurídica “direitos 
patrimoniais disponíveis”, a qual se alinha ao que se convencionou denominar 
“conceito jurídico indeterminado”. Não bastasse a dificuldade conceitual de “direitos 
patrimoniais disponíveis”, cabe enfrentar a questão acerca da existência desses 
direitos na atuação da Administração Pública.95 

Entendida a dificuldade trazida pelo próprio conceito, faz-se mister destacar e 
esclarecer algumas confusões que podem ocorrer ao utilizar a expressão para limitar a atuação 
estatal. Para tanto, é relevante lembrar o que o ex-ministro Eros Grau ensinou ao afirmar que 
falar de direitos patrimoniais disponíveis não significa o mesmo que falar sobre dispor do 
interesse público, acrescentando que:  

  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.96 

Ao contratar, a Administração Pública pode, portanto, dispor de certos direitos 
patrimoniais com a finalidade de alcançar o interesse público. Como já foi exposto, esse 
interesse público, por influência da doutrina italiana, passou a ser ramificado na doutrina 
brasileira em interesse público primário e interesse público secundário, também chamado de 

                                                 
95 NOGUEIRA, Erico Ferrari. A Arbitragem e sua Utilização na Administração Pública. Revista da AGU, 
Brasília, ano VIII, número 21, julho/setembro de 2009, p. 130. 96 GRAU, Eros. Op. cit., p. 57-58. 
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interesse da administração, diferenciação que também se mostra pertinente para a 
identificação dos conflitos que envolvem a administração passíveis de serem submetidos à 
arbitragem, posto que  é comum que se afirme que a Administração Pública poderá submeter-
se à arbitragem nos casos em que aja com base no interesse público secundário. Salienta-se 
que aqueles que arguem ser possível a Administração agir com base no interesse público 
secundário não abrem mão de que esses interesses sejam realizados na medida em que 
coincidam com o interesse primário. Assim, quando o Estado agir, por exemplo, buscando 
fomentar a economia com o fito de aumentar a arrecadação financeira ou quando agir 
buscando evitar maiores despesas, preservando o erário, poderá se entender que aquele é um 
interesse da administração como ente atuante que é, contudo, pode-se dizer que tais ações 
também beneficiam toda a sociedade, ou seja, há um interesse público primário sendo 
satisfeito mesmo que indiretamente. 

A distinção originada pelo Direito francês entre os atos de império e os atos de gestão 
da Administração Pública também auxilia em certa medida na identificação de quando o 
Estado pode estar agindo com base no interesse público secundário. Além disso, o 
posicionamento adotado por Cássio Telles Ferreira Netto prega ser possível a utilização do 
juízo arbitral pela Administração quando ela esteja praticando “atos de gestão”. Os chamados 
atos de gestão são definidos por Hely Lopes de Meirelles97 como sendo os atos que a 
Administração pratica sem usar de sua supremacia sobre seus destinatários. O autor destaca 
que não há, nos atos de gestão da Administração Pública, a coerção sobre os administrados e 
que eles, quando bilaterais, se igualam aos atos de Direito Privado, sendo apenas antecedidos 
de formalidades administrativas necessárias para sua realização, tais como: a autorização 
legislativa, a licitação, a avaliação, dentre outras.  

Entender que a Administração Pública pratica atos de gestão embasa o uso da 
arbitragem para a resolução de conflitos que envolvam o Estado sem que sejam feridos os 
princípios que regem sua atuação. Por isso, é possível afirmar que a relação da Administração 
Pública com o administrado nem sempre será vertical, ou seja, nem sempre o Estado estará 
agindo com seu poder de coerção (ius imperii). Eros Grau98 explica que a melhor doutrina 
manifesta-se no sentido de que só podem ser arbitradas as questões de natureza contratual ou 
privada, e, citando Castro Nunes, expõe que as relações em que o Estado age como Poder 

                                                 
97 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 184-185. 98 GRAU, Eros. Op. Cit., p. 51. 
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Público estão de seu natural excluídas, pois que, em linha de princípio, não podem ser objeto 
de transação. Corroborando com essa ideia, Érico Ferrari Nogueira afirmou: 

A possibilidade conferida por lei para adoção da arbitragem como forma de solução 
de conflitos, nesse passo, indica o sentido da evolução do direito administrativo 
brasileiro como favorável à solução célere e eficaz de conflitos pela via consensual. 
Isso, aliás, com clara flexibilização do rigor do princípio da indisponibilidade do 
interesse público na versão da doutrina clássica. Com isso, rompe-se com a visão 
estreita da relação de verticalidade entre a Administração Pública e os particulares de 
modo a acolher a existência de relações jurídicas horizontais.99 

A aceitação de relações jurídicas horizontais no âmbito do Direito Administrativo 
evidencia mais um fator que reforça a nova vertente administrativista que preconiza o 
pragmatismo da atuação estatal, como será visto a seguir. 

3.2.2 A arbitrabilidade objetiva do Estado, a nova tendência do Direito 
Administrativo e as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista  

O caminho trilhado pela nova tendência administrativista, que preza pelo consenso 
entre Administração Pública e o particular, também embasa o posicionamento majoritário da 
doutrina quanto à utilização da arbitragem pela administração e, consequentemente, admite a 
arbitrabilidade objetiva do Estado quando este atua com base no interesse público secundário. 
Aceitar que a atuação estatal pode prezar pelo consenso com o particular, havendo, portanto, 
uma negociação de interesses, é aceitar que o Estado pode buscar atingir o interesse público 
adequando-se à nova realidade que se impõe. No cenário dinâmico e globalizado que se 
apresenta, a falta de especialização do juiz e a burocracia da jurisdição estatal pode acabar por 
atrasar serviços imprescindíveis à população em caso de conflito, assim como acabar levando 
ao fim da relação negocial existente entre o particular e o Estado.  

Importa destacar que ao se adotar essa visão mais pragmática da atuação 
administrativa, não se defende o abandono pela busca do melhor interesse público, mas 
apenas se aceita a busca por novos caminhos para tanto, afinal o Direito se relaciona 
diretamente com a realidade histórica, social e econômica da sociedade, fato que faz da 
mutabilidade sua característica marcante e do seu sistema normativo algo dinâmico, que se 
adequa, ou pelo menos deve se adequar, às mudanças que surgem com o avançar do tempo. 

                                                 
99 NOGUEIRA, Erico Ferrari. Op. cit., p. 134. 
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Sobre o assunto, Marcos Juruena Villela Souto, trazendo os ensinamentos de Diogo de 
Figueiredo Moreira Neto em tese apresentada ao XXI Congresso Nacional de Procuradores do 
Estado, afirma o seguinte: 

O redimensionamento da imperatividade estatal não é um movimento jurídico isolado, 
na marcha dos Estados contemporâneos, mas um lento e irredutível processo de ajuste 
de equilíbrio, sempre relativo ao tempo e lugar entre a coerção e o consenso, dando 
surgimento ao conceito do público não-estatal e, com isso, a um processo de 
desmonopolização do poder. E, sem falar em crise do direito administrativo ou no 
surgimento de qualquer novo ramo do direito que venha a sucedê-lo, [Diogo de 
Figueiredo Moreira Neto] descreve as suas mutações, destacando a consensualidade, a 
transferência de competências para entes da sociedade e a adoção de novos 
instrumentos, como as agências reguladoras, as organizações sociais, as audiências 
públicas e a arbitragem nos contratos administrativos.100 

A atuação do Estado na exploração direta de atividades econômicas é outro aspecto 
relevante quando se trata de adoção do método arbitral pela Administração Pública. Essa 
exploração ocorre através das Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista, que, 
apesar de fazerem parte da chamada Administração Pública indireta, submetem-se, por força 
do art. 173, §1º, II da CRFB/88, ao regime jurídico próprio das empresas privadas. O referido 
dispositivo constitucional, inserido pela EC nº 19/98, foi editado visando dar mais agilidade a 
essas entidades da Administração Pública. Assim, o Estado pode atuar além do serviço 
público, adentrando em uma esfera tipicamente privada, nos casos autorizados pela 
constituição ou quando a exploração de atividade econômica for necessária aos imperativos 
da segurança nacional ou relevante ao interesse coletivo (art. 173, caput, da CRFB/88). 
Nesses casos, torna-se ainda mais fácil vislumbrar a possibilidade de adoção da arbitragem, 
visto que, ter como objeto a atividade econômica propriamente dita significa trabalhar 
constantemente com interesses patrimoniais disponíveis, o que, por si só, demonstra a 
existência da arbitrabilidade subjetiva das pessoas envolvidas em eventual lide. Nesse sentido, 
Mauro Roberto Gomes de Mattos sustentou que: 

Urge distinguir atividade econômica e o serviço público desempenhado pelo Estado, 
independentemente da personalidade jurídica eleita pelo Poder Público, pois a 
empresa estatal que desenvolve atividade econômica em sentido estrito, possui regime 
próprio das empresas privadas. Nesse caso, as empresas sub oculis possuem direitos 
patrimoniais disponíveis, condição sine qua non para a utilização da lei de 
arbitragem.101 

                                                 
100 SOUTO, Marcos Juruena Villela Souto. Op. cit., p. 18-19. 101 MATTOS, Mauro Roberto Gomes de. Contrato administrativo e a lei de arbitragem. Revista de Direito 
Administrativo, v. 223, janeiro/março de 2001, p. 120.  
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 Antes mesmo da edição da Lei nº 13.129/15, já havia precedentes do STJ que 
corroboravam com a tese sobre a aceitação da cláusula arbitral em contrato firmado com 
empresas públicas ou sociedades de economia mista. Pode-se citar como exemplo o 
julgamento do Mandado de Segurança nº 11.308/DF. Nesse caso, foi impetrado Mandado de 
Segurança pela TMC - Terminal Multimodal de Coroa Grande SPE S/A contra ato do 
Ministro de Estado da Ciência e da Tecnologia, que consistiu na publicação da Portaria 
Ministerial nº 782, que ratificou os termos de uma rescisão de contrato que trazia cláusula de 
eleição de foro e cláusula arbitral em caso de controvérsias. Vale destacar que o contrato de 
arrendamento havia sido firmado entre a TMC e a sociedade de economia mista Nuclebrás 
Equipamentos Pesados S/A – NUCLEP.  

No caso, a impetrante baseou seu pedido nas cláusulas existentes no Contrato que 
previam o recurso ao procedimento arbitral antes do ingresso em juízo, requerendo a 
concessão de liminar para que cessassem os efeitos da referida portaria, alegando para tanto 
ser ela manifestamente arbitrária e causadora de "enormes e incalculáveis prejuízos" de difícil 
reparação.  O pedido liminar foi acatado através de decisão monocrática do relator, tendo a 
União interposto agravo regimental argumentando a impossibilidade de sociedade de 
economia mista estabelecer cláusula arbitral em contrato administrativo de arrendamento por 
violar o interesse público. Além disso, a União também aduziu que a previsão de cláusula 
arbitral não impediria o gozo das prerrogativas da Administração Pública decorrentes do 
princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado, citando como exemplo a 
rescisão unilateral do contrato administrativo, que afirmou ser uma característica peculiar ao 
regime contratual imposto ao arrendamento de instalação portuária. O Agravo Regimental, no 
entanto, fora desprovido na decisão da primeira Seção do STJ, tendo sua fundamentação sido 
ratificada pela decisão final que concedeu segurança à TMC - Terminal Multimodal de Coroa 
Grande SPE S/A, decidindo que o litígio deveria ser solucionado pelo juízo arbitral 
competente eleito pelas partes. Para embasar tanto a decisão do Agravo Regimental em 
Mandado de Segurança, como a decisão final do Mandado de Segurança foi ressaltada, dentre 
outros argumentos, a diferença entre o interesse público propriamente dito e o interesse dito 
secundário. Vale destacar aqui parte da ementa da decisão do Mandado de Segurança: 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERMISSÃO DE ÁREA 
PORTUÁRIA. CELEBRAÇÃO DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. JUÍZO 
ARBITRAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. 
ATENTADO. 1. A sociedade de economia mista, quando engendra vínculo de 
natureza disponível, encartado no mesmo cláusula compromissória de 
submissão do litígio ao Juízo Arbitral, não pode pretender exercer poderes de 
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supremacia contratual previsto na Lei 8.666/93. 2. A decisão judicial que confere 
eficácia à cláusula compromissória e julga extinto o processo pelo "compromisso 
arbitral", se desrespeitada pela edição de Portaria que eclipsa a medida afastada pelo 
ato jurisdicional, caracteriza a figura do "atentado" (art. 880 do CPC). [...] 7. 
Deveras, não é qualquer direito público sindicável na via arbitral, mas somente 
aqueles cognominados como "disponíveis", porquanto de natureza contratual 
ou privada. [...] 9. O Estado, quando atestada a sua responsabilidade, revela-se 
tendente ao adimplemento da correspectiva indenização, coloca-se na posição de 
atendimento ao “interesse público”. Ao revés, quando visa a evadir-se de sua 
responsabilidade no afã de minimizar os seus prejuízos patrimoniais, persegue nítido 
interesse secundário, subjetivamente pertinente ao aparelho estatal em subtrair-se de 
despesas, engendrando locupletamento à custa do dano alheio. 10. Destarte, é 
assente na doutrina e na jurisprudência que indisponível é o interesse público, e 
não o interesse da administração. 11. Sob esse enfoque, saliente-se que dentre os 
diversos atos praticados pela Administração, para a realização do interesse 
público primário, destacam-se aqueles em que se dispõe de determinados 
direitos patrimoniais, pragmáticos, cuja disponibilidade, em nome do bem 
coletivo, justifica a convenção da cláusula de arbitragem em sede de contrato 
administrativo. 12. As sociedades de economia mista, encontram-se em situação 
paritária em relação às empresas privadas nas suas atividades comerciais, 
consoante leitura do artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, 
evidenciando-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. [...] 21. Por fim, 
conclui com acerto Ministério Público, verbis: "In casu, por se tratar tão somente 
de contrato administrativo versando cláusulas pelas quais a Administração está 
submetida a uma contraprestação financeira, indubitável o cabimento da 
arbitragem. Não faria sentido ampliar o conceito de indisponibilidade à obrigação 
de pagar vinculada à obra ou serviço executado a benefício auferido pela 
Administração em virtude da prestação regular do outro contratante. A arbitragem se 
revela, portanto, como o mecanismo adequado para a solução da presente 
controvérsia, haja vista, tratar-se de relação contratual de natureza disponível, 
conforme dispõe o artigo 1º, da Lei 9.307/96: "as pessoas capazes de contratar 
poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais 
disponíveis." (fls. 472/473) 22. Ex positis, concedo a segurança, para confirmar o 
teor da liminar dantes deferida, em que se determinava a conservação do statu quo 
ante, face a sentença proferida pelo Juízo da 42ª Vara Cível da Comarca do Rio de 
Janeiro, porquanto o presente litígio deverá ser conhecido e solucionado por juízo 
arbitral competente, eleito pelas partes.  
(STJ - MS: 11308 DF 2005/0212763-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de 
Julgamento: 09/04/2008,  S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 
19.05.2008 p. 1) (grifos nossos) 

 Percebe-se que a decisão não se baseia apenas em argumentos que trazem à tona o 
conceito de interesse público secundário, mas também na paridade existente entre a sociedade 
de economia mista e as empresas privadas, o que corrobora com a aceitação do juízo arbitral 
como competente para julgamento de alguma controvérsia contratual.  
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Essa e outras decisões102 refletem, portanto, o entendimento já consolidado na 
jurisprudência de que a arbitragem pode ser prevista contratualmente por empresas públicas e 
sociedades de economia mista quando se trata do interesse direto da Administração (interesse 
público secundário), além do que elas se equiparam a empresas privadas para as quais não há 
maior limitação para adoção da arbitragem. Já quanto aos demais entes e entidades que 
compõem a Administração Pública, resta necessário que seja analisada e ponderada cada 
controvérsia, a fim de identificar se está presente interesse público secundário, se o ato 
praticado pode ser entendido com “ato de gestão”, se o interesse em jogo pode ser definido 
como um “interesse patrimonial disponível”, se a pessoa jurídica representante da 
Administração Pública está agindo com o fito de alcançar o consenso, dentre outras nuances 
importantes para delimitar a arbitrabilidade do caso.  

3.3 Alguns limites ao uso da arbitragem pela Administração Pública  
Apesar da aceitação que vem recebendo da doutrina e da jurisprudência, o uso da 

arbitragem pela Administração Pública deve observar certos limites que ajudam na 
compatibilização da arbitragem ao regime jurídico das entidades estatais. Merece destaque 
aqui duas situações que são constantemente questionadas quando se trata do assunto: o 
julgamento por equidade e a publicidade do procedimento arbitral. No que concerne ao 
julgamento por equidade, a LArb, no caput do seu art. 2º, autoriza que as partes 
convencionem sobre em que se deve basear o julgamento da lide, sendo possível que a 
arbitragem seja de direito ou de equidade. A opção pelo julgamento por equidade autoriza o 
árbitro a abrir mão do ordenamento jurídico quando a controvérsia assim exigir. Ressalta-se 
que a opção pelo julgamento por equidade não obriga o árbitro a não aplicar o direito positivo, 
mas apenas dá ao mesmo a possibilidade de optar pela incidência ou não da norma jurídica 
com o objetivo de que o conflito seja resolvido de maneira adequada e de acordo com a 
expectativa das partes.  

No entanto, quando uma das partes envolvidas em um conflito é a Administração 
Pública, não é possível que ocorra o julgamento por equidade, ou seja, além dos limites 
impostos no §1º do art. 2º da LArb, caracterizados pela não violação aos bons costumes e à 
ordem pública, a arbitragem que envolva a administração deve, necessariamente, utilizar o 
direito como critério de julgamento. Tal restrição se dá, segundo Vagner Fabrício Vieira 

                                                 
102 Nesse mesmo sentido pode-se observar as decisões do STJ no REsp nº 612.439/RS, REsp nº 904.813/PR e no 
REsp nº 606.345/RS. 
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Flausino, graças ao princípio da legalidade previsto no caput do art. 37 da CRFB/88. Segundo 
o referido autor: 

A decisão por equidade tem como fundamento a livre vontade das partes (autonomia 
da vontade). No entanto, a autonomia do administrador público é limitada pela lei, 
sendo que a sua atuação se encontra vinculada às regras de direito (princípio da 
estrita legalidade). Permitir a decisão por equidade significaria uma “autorização 
para deixar de lado as normas de direito posto e julgar segundo o que parece justo 
no caso concreto”, o que não seria possível devido à expressa vedação 
constitucional.103  

 A proibição pelo julgamento por equidade constitui, portanto, um dos limites que 
devem ser observados quando a Administração submete conflito do qual faz parte à 
arbitragem. 
 Nesse diapasão, destaca-se também o limite imposto pelo princípio da publicidade.  
Nos procedimentos arbitrais que envolvem particulares, apesar de a LArb não trazer nenhuma 
previsão expressa, não existe nenhum óbice para que as partes incluam uma “cláusula de 
sigilo”  no compromisso arbitral, pois, mais uma vez, preza-se pela autonomia da vontade, 
uma vez que a arbitragem é um instituto clássico do direito privado, fato comprovado através 
dos regulamentos das instituições arbitrais mais respeitadas no Brasil que preveem 
confidencialidade no procedimento. Todavia, a Administração Pública deve, sempre, observar 
os princípios constitucionais explícitos no caput do art. 37 da CRFB/88, e, por isso, não pode 
adicionar a um contrato administrativo a referida cláusula de sigilo. Vagner Fabrício Vieira 
Flausino afirma que o princípio da publicidade não se restringe ao âmbito da administração 
direta, devendo ser respeitado pelos demais entes administrativos que compõe a estrutura 
pública, como é o caso das entidades paraestatais (empresas públicas, sociedades de 
economia mista e fundações públicas).104  

Assim, tais limites já eram previstos desde antes da edição da Lei nº 13.129/15, mas 
foi com a sua edição que eles se tornaram explicitamente previstos, visto que ela adicionou ao 
art. 2º da LArb o §3º, que aduz que a arbitragem que envolva a administração pública será 
sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade.    

 
  

                                                 
103 FLAUSINO, Vagner Fabrício Vieira. Op. cit., p. 126. 104 Ibidem, p. 110.  
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CONCLUSÃO 
  Buscou-se demonstrar no presente trabalho como a arbitragem vem se tornando uma 
opção comum e viável para se dirimir conflitos em geral, dando enfoque àqueles que 
envolvem a administração pública em todas as suas esferas. A opção pelos métodos 
alternativos de resolução de conflitos vem crescendo a cada dia graças às mudanças trazidas 
pela Globalização, como o rápido fluxo de informações e a urgência por soluções mais 
rápidas e eficazes. O Estado, no decorrer do tempo, teve que se adaptar às mudanças da 
sociedade, que se encontra em constante mutação. Assim, passou-se do Estado Liberal para o 
Estado Social, culminando no atual Estado Democrático de Direito. Mas, com o seu advento, 
o Estado sozinho demonstrou-se insuficiente para atender a todas as necessidades que surgiam 
no seio social e, por isso, houve a necessidade de uma atuação conjunta com o particular para 
a obtenção de melhores resultados. Além disso, o papel do Estado na economia também 
mudou, uma vez que a Administração Pública agora possui chancela constitucional para 
explorar atividades econômicas próprias da esfera privada com o fito de atingir o melhor 
interesse público. 
 Demonstrou-se também que o interesse público ainda deve estar presente em qualquer 
atuação do Estado, não se devendo confundir o interesse de toda a coletividade, entendido 
como interesse público primário, e o interesse da administração propriamente dito, conhecido 
como interesse público secundário. A doutrina e a jurisprudência, em sua maioria, adotam o 
posicionamento que aceita a utilização da arbitragem para os casos em que a atuação do poder 
público esteja orientada pelo interesse público secundário. Além disso, submeter um litígio 
que envolve a Administração Pública à arbitragem não significa dispor desses interesses, 
ainda que secundários, pois adotando esse meio alternativo de resolução de controvérsias, 
estar-se-á, muitas vezes, procurando atingir resultados mais vantajosos para a Administração, 
o que irá, consequentemente, beneficiar a coletividade como um todo. 
 A superação da ideia de que a relação da Administração com o administrado constitui 
necessariamente uma relação vertical, onde o Estado fará sempre uso do seu poder de 
coerção, também influi na aceitação da utilização da arbitragem pela Administração Pública. 
O apreço pela via negocial e pela busca do consenso aproxima os particulares do Estado, 
dando mais confiança àqueles que desejem contratar com a Administração, vez que a relação 
será, além de vertical, mais paritária, o que poderá trazer benefício para ambas as partes. A 
edição da EC nº 19/98, que adicionou o princípio da eficiência ao rol dos princípios 
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norteadores da atividade administrativa, é outro fator que demonstra a nova direção que o 
legislador pretende dar à atuação estatal, que deve ser orientada para prover as necessidades 
de forma não só mais célere, mas também mais eficaz. 
 Não há dúvida, então, que aceitar a arbitragem como meio capaz de resolver 
controvérsias entre o Poder Público e o particular é uma forma de acompanhar as mudanças 
do mundo Globalizado, adaptando a atuação estatal à nova realidade que se impõe. A 
desburocratização dos procedimentos vem se tornando uma constante, fenômeno que deve 
atingir o Estado em diversos aspectos, sendo sempre necessário a compatibilização com os 
princípios administrativos que regem a forma de agir do Estado, como foi feito através do §3º 
do art. 2º da LArb, que, como visto, estabeleceu limites à Administração quando esta adota o 
procedimento arbitral. 
 Assim, não resta dúvida quanto à legalidade da presença de cláusulas arbitrais em 
contratos administrativos que tratem de “direitos patrimoniais disponíveis” que pertençam à 
Administração. Fato que aproxima as partes contratantes, flexibiliza a sua relação e se amolda 
aos novos paradigmas trazidos pelo mundo contemporâneo. Adotando a arbitragem como 
meio para dirimir suas controvérsias, nos casos em que seja possível, a Administração Pública 
usufrui das inúmeras vantagens trazidas pelo método, tais como a celeridade, eficiência e 
flexibilidade do procedimento e a especialidade dos árbitros acerca da matéria objeto do 
litígio, sem ofender nenhum dos princípios regentes da atuação administrativa.  
  



52 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ARAÚJO, Helena Caetano de; PIRES, José Cláudio Linhares. Regulação e arbitragem nos 
setores de serviços públicos no Brasil: problemas e possibilidades. Revista de 
Administração Pública, Rio de Janeiro, n. 5, setembro/outubro 2000. 
ÁVILA, Humberto. Repensando o ‘princípio da supremacia do interesse público sobre o 
particular. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, v. 24, p.159-180, out. 1998. 
BRASIL. Código Civil de 10 de janeiro de 2002. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm> 
_______. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. 
 
_______. Decreto-Lei 1.312, de 15 de fevereiro de 1974. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del1312.htm> 
_______. Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm>. 
_______. Lei nº 8.987 de 13 de fevereiro de 1995. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8987cons.htm>. 
_______. Lei nº 9.307 de 23 de setembro de 1996. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm> 
_______. Lei nº 9.472 de 16 de julho de 1997. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9472.htm>  
_______. Lei nº 9.478 de 06 de agosto de 1997. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9478.htm> 
_______. Lei nº 10.233 de 04 de junho de 2001. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10233.htm>  
_______. Lei nº 11.079 de 30 de dezembro de 2004. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm>. 
_______. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Mandado de Segurança nº 11.308/DF. 
Agravante: União. Agravado: TMC Terminal Multimodal de Coroa Grande SPE S/A. Relator: 
Ministro Luiz Fux. Brasília, 28 de junho de 2006. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=
635893&num_registro=200502127630&data=20060814&formato=PDF>. 
________. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 612.439/RS. Recorrente: AES 
Uruguaiana Empreendimentos Ltda. Recorrido: Companhia Estadual de Energia Elétrica 
CEEE. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Brasília, 25 de outubro de 2005. 
Disponível em: 



53 
 

 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=
589042&num_registro=200302124603&data=20060914&formato=PDF>.  
_______. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 1.099/2006. Plenário. Relator: Augusto 
Nardes. Sessão 05/07/2006. Disponível em < 
https://extranet.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/tcu/..%5Ctcu%5CPDFs%5
CAcordao10992006-TCU-Plen%C3%A1rio.pdf > 
CABRAL, Marcelo Malizia. Os Meios Alternativos De Resolução De Conflitos: 
Instrumentos De Ampliação Do Acesso À Justiça E De Racionalização Do Acesso Aos 
Tribunais. Revista do Ministério Público do RS, Porto Alegre, n.73, jan. 2013 – abr. 2013. 
CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant apud TARTUCE, Fernanda. Mediação nos 
Conflitos Civis. São Paulo: Método, 2008. 
CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: Um comentários à Lei nº 9.307/96. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27. ed. rev., 
ampl. e atual. São Paulo: Ed. Atlas, 2014. 
CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito constitucional: teoria do Estado e da constituição. 
20. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2013. 
COUTINHO, Cristiane Maria Henrichs de Souza. Arbitragem e a Lei 9.307/96. Rio de 
Janeiro: Forense, 1999. 
CRETELLA JÚNIOR, José. Da arbitragem e seu conceito categorial. Revista de 
Informação Legislativa, v. 25, n. 98, p. 127-138, abr./jun. 1988. 
DI PIETRO Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. vol. 3. São Paulo: Saraiva, 2008. 
FERRAZ, Sérgio; DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. 2 ed. São Paulo: 
Malheiros. 2007. 
FERREIRA NETTO, Cássio Telles. Contratos administrativos e arbitragem Rio de 
Janeiro: Elsevier : Campus, 2008. 
FLAUSINO, Vagner Fabrício Vieira. Arbitragem nos contratos de concessão de serviços 
públicos e de parceria público-privada. Curitiba: Juruá, 2015. 
FLUMIGNAN, Silvano José Gomes. Novo CPC impõe uso de arbitragem pela 
Administração Pública. Disponível em <http://www.conjur.com.br/2015-set-04/silvio-
flumignan-cpc-impoe-uso-arbitragem-administracao>. 



54 
 

 

GRAU, Eros. Arbitragem e Contrato Administrativo. Revista da Escola Paulista da 
Magistratura, São Paulo, v. 3, nº 2, julho/dezembro de 2002. p. 49-58. Disponível em 
<http://www.epm.tjsp.jus.br/FileFetch.ashx?id_arquivo=20533> 
GRINOVER, Ada Pellegrini ; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo ; DINAMARCO, Cândido 
Rangel . Teoria geral do processo. 19. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2003. 
JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed., rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 
LIMA, Sérgio Mourão Corrêa. Arbitragem: aspectos fundamentais. Rio de Janeiro: 
Forense, 2008. 
MATTOS, Mauro Roberto Gomes de. Contrato administrativo e a lei de arbitragem. 
Revista de Direito Administrativo, v. 223, janeiro/março de 2001. 
MARINONI, Luiz Guilherme Bittencourt. O custo e o tempo do processo civil brasileiro. 
Disponível em <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/32905-41006-1-
PB.pdf>.  
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 41. ed. São Paulo, Editora 
Malheiros, 2015. 
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 32º ed. Editora 
Malheiros. São Paulo, 2015. 
NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 
13. ed., São Paulo: RT, 2013. 
NETO, Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Arbitragem nos contratos administrativos. 
Revista de Direito Administrativo, 209, Rio de Janeiro: Renovar, jul-set. 1997, p. 88. 
Disponível em <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47043/46028> 
NOGUEIRA, Erico Ferrari. A Arbitragem e sua Utilização na Administração Pública. 
Revista da AGU, Brasília, ano VIII, número 21, julho/setembro de 2009. 
OLIVEIRA, Beatriz Lancia Noronha de. A arbitragem nos contratos de parceria público-
privada. 2012. 156 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2012. 
OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende; CARVALHO FILHO, José dos Santos (pref.). 
Licitações e contratos administrativos teoria e prática. 4. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Método, 2015. 
OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende de. A releitura do direito administrativo à luz do 
pragmatismo jurídico. Disponível em < 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8496/7245> 



55 
 

 

RABAY, Arthur. Princípios da arbitragem. Disponível em 
<www.agu.gov.br/page/download/index/id/20999214>. 
SCAVONE JUNIOR, Luiz Antônio. Manual de Arbitragem: Mediação e Conciliação. 5 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, PDF. 
SOUTO, Marcos Juruena Villela Souto. Direito Administrativo Regulatório. 2ª ed. Editora 
Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2005. 
TARTUCE, Fernanda. Mediação nos Conflitos Civis São Paulo: Método, 2008. 
 


