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A POSSIBILDIADE DO USO DA ARBITRAGEM NOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS E SUAS ESPECIFICIDADES 

Rafael Brunherotti Jacinto de Medeiros 

Resumo: O presente artigo visa examinar a possibilidade do uso da arbitragem nos contratos 

administrativos e como este instituto deve ser aplicado para não ferir os princípios 

constitucionais do Direito Público, expondo as controvérsias que envolve a Administração 

Pública com a arbitragem e suas limitações; principalmente a respeito dos princípios da 

legalidade, da indisponibilidade do interesse público e da publicidade, adequando estas 

especificidades ao instituto da arbitragem. Também, visa debater vantagens e críticas, 

jurisprudências relevantes e a evolução normativa do tema, com foco na recente alteração da 

lei nº 9.307/1996, pela lei nº 13.129/2015. O artigo foi desenvolvido a partir de pesquisa de 

publicações de artigos, doutrinas e jurisprudências visando defender a possibilidade da 

aplicação da arbitragem nos contratos administrativos sem desrespeitar os princípios 

norteadores da Administração Pública.  

Palavras-chave: Arbitragem. Contratos Administrativos. Princípio da Legalidade. 

Indisponibilidade do Interesse Público. Princípio da Publicidade. 

Abstract: This article aims to examine the possibility of using arbitration in administrative 

contracts and how it should be applied in order to preserve the constitutional principles of Public 

Law, exposing the controversies that the Public Administration involves with arbitration and 

its limitations; mainly regarding the principles of legality, the unavailability of public interest 

and the principle of making public, adapting these specificities to the arbitration institute. It also 

aims to debate advantages and criticisms, relevant jurisprudence and the evolution of the law, 

focusing on the recent amendment of Law No. 9.307/1996, by Law No. 13.129/2015. The 

article was developed from research of publications of articles, doctrines and jurisprudence 

aiming to defend the possibility of applying arbitration in administrative contracts without 

disrespecting the guiding principles of Public Administration. 

Key words: Arbitration. Administrative Contracts. Principle of Legality. Unavailability of 

Public Interest. Principle of Making Public.  
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1 INTRODUÇÃO 

Cada vez mais utilizada pela Administração Pública, a aplicação da arbitragem ainda 

gera muitas dúvidas e controvérsias. A Lei n.º 9.307/1996, Lei da Arbitragem, não previa a 

possibilidade do seu uso na administração pública, gerando debates doutrinários sobre a 

possibilidade da sua utilização. Entretanto, com o advento da Lei n.º 13.129/2015 foi 

estabelecido de forma expressa que a Administração Pública poderá firmar convenção de 

arbitragem de direito, para que se resolva conflitos entre a entidade pública e seus contratantes 

privados, dirimindo conflitos de direitos patrimoniais disponíveis e respeitando os princípios 

da publicidade, da indisponibilidade do interesse público e da legalidade elencados no artigo 

37 da Constituição Federal. 

Assim, com a nova disposição legal, o uso da arbitragem nos contratos públicos se 

torna mais recorrente, criando vários questionamentos e debates sobre sua adaptação à 

legislação dos contratos públicos e de sua eficiência. 

Pretende-se, assim, discutir no presente artigo como o instrumento de arbitragem se 

adapta aos princípios dos contratos administrativos, principalmente aos princípios da 

legalidade, da indisponibilidade do interesse público e da publicidade. Também será abordado 

as vantagens que o uso da arbitragem traz para a Administração Pública como a celeridade, a 

possibilidade da discussão do conflito por árbitros técnicos e também o desaforamento do 

judiciário. Finalmente, analisar-se-á jurisprudências relevantes a fim de se criar um 

entendimento do tratamento desta questão nos tribunais.  

2 A CONTEXTUALIZAÇÃO DA ARBITRAGEM NO DIREITO BRASILEIRO  

Para haver um entendimento melhor sobre a aplicação da arbitragem nos Contratos 

Administrativos, é preciso, primeiramente, contextualizar os mecanismos de solução de 

conflitos extrajudiciais, especialmente o instituto da arbitragem e analisar sua 

constitucionalidade e sua evolução normativa.  

2.1 MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÕES DE CONFLITOS 

É consabido que o acesso à justiça no Brasil encontra-se obstruído, diante de um 

congestionamento crônico do sistema judiciário do pais, a sobrecarga do excesso de processos 

cria uma lentidão colossal no judiciário e muitos tentam evitar resolver seus conflitos pela 

tradicional via judicial procurando meios alternativos de resoluções de conflitos. Assim, as 

utilizações de meios extrajudiciais de solução de conflitos estão sendo cada vez mais procuradas 
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e praticadas tendo a arbitragem um maior destaque. Os meios extrajudiciais de solução de 

conflitos, têm como proposito driblar os obstáculos processuais de acesso à justiça, atuando 

paralelamente à justiça estatal, a fim de solucionar controvérsias de maneira pacífica, uma vez 

que trazem às partes envolvidas a possibilidade de alcançar um consenso para resolver seus 

conflitos com o mínimo de litigio possível. 

A arbitragem é um importante instrumento de resolução extrajudicial de conflitos, 

porém não é o único, destacam-se também como alternativas ao meio judicial: a negociação, a 

mediação, a conciliação e os dispute boards. A diferença entre eles se dá, fundamentalmente, 

na intensidade que o terceiro, como o arbitro, conciliador ou mediador, atua para solucionar o 

conflito.  

A negociação, mediação e a conciliação são meios de auto composição de conflitos, 

sendo que nesses institutos, as partes, podendo ser auxiliados por terceiros ou não, procuram 

solucionar suas controvérsias.  

Na negociação as partes buscam solucionar seus conflitos diretamente entre si sem que 

ocorra uma participação de um terceiro. Na mediação e na conciliação, existe uma pequena 

diferença entre elas, na mediação é escolhido um mediador, sendo sempre neutro e imparcial, 

para auxiliar as partes para alcançar uma resolução do conflito, ele tem a função de aproximar 

as partes para que assim possam promover um negociação direta da solução desejada de sua 

divergência, porém, o poder decisório é mantido com as próprias partes e são utilizados recursos 

técnicos para que, de forma estratégica e preventiva, crie-se um ambiente favorável à 

colaboração de ambas resultando em uma diminuição do desgaste entre elas. 

Já na conciliação, o conciliador que, mantendo também a neutralidade e a 

imparcialidade, tem a tarefa de auxiliar as partes na resolução do conflito de forma mais ativa, 

analisado o caso e criando sugestões, por ter uma visão dos fatos de forma imparcial e ajudando 

na busca de um acordo, assim o conciliador tem a prerrogativa de sugerir uma solução enquanto 

o mediador não, este apenas auxilia no debate para recuperar a comunicação das partes. Portanto 

a mediação e a conciliação têm uma forma de auto composição de conflitos.  

Em relação à arbitragem configura-se em uma forma de heterocomposição de 

conflitos, pois será um terceiro, o arbitro, sendo sempre imparcial e preferencialmente técnico 

do assunto, que será escolhido pelas partes para que ele chegue a uma resolução. O técnico é 

escolhido por convenção privada entre as partes, sendo ele quem decide o conflito e essa decisão 

tem força de decisão judicial, não sendo sujeita a recurso, a sua base fundamental é o surgimento 
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do consenso pelo exercício da vontade expressa de forma livre das partes em renunciar recorrer 

ao judiciário para resolver o conflito.  

Portanto a arbitragem tem grande diferença com os institutos de auto composição, pela 

sua forma normativa, pelo formalismo na instalação da câmara arbitral e principalmente pela 

natureza da sentença, sendo um ato terminativo da atuação de uma jurisdição particular, com 

valor equivalente a uma sentença judicial transitado em julgado. Portanto, enquanto o mediador 

e conciliador aproximam as partes e ajudam na solução de um conflito propondo ideias, nada 

decidem em definitivo, já o arbitro julga o conflito. Porém, conforme explana o artigo 33 da 

Lei n. º 9.307/1996, a parte pode acionar o judiciário para anular a sentença arbitral caso esta 

se enquadre nos casos descritos pelo artigo 32 da referida lei (Brasil, 1996).  

Além destes métodos comuns, existe uma outra forma de solução de conflito 

extrajudicial; o dispute board, também conhecidos como comitê de resolução de disputas. O 

dispute board, que começou a ser aplicado nos Estados Unidos nos anos 70, é um mecanismo 

de solução de controvérsias que busca resolver conflitos mais voltados para questões 

coorporativa, especialmente em relação a contratos de longa duração como os contratos de 

construção civil, infraestrutura, parcerias público-privadas e concessões. Nele ocorre a 

formação de um comitê composto por um ou mais profissionais independentes e especializados 

no tema tratado pelo contrato que acompanham de forma periódica o andamento do contrato. 

Os disputes boards constituem também um importante elemento de transparência, pois 

garantem a execução correta dos contratos e o andamento dos projetos. Assim, o mecanismo 

contribui para a reputação das partes envolvidas no meio corporativo, conferindo-lhes grandes 

vantagens no mercado. 

A principal diferença do dispute board e da arbitragem é que nesta o árbitro não 

acompanha a execução do contrato; enquanto no comitê de resolução de disputas o colegiado 

de experts acompanha a execução do contrato para que solucionem os possíveis conflitos 

oriundos do contrato. Mesmo ainda sendo pouco utilizados no Brasil os disput boards são um 

importante mecanismo para resolução de conflitos que surgem de contratos de grande valor 

econômico.  

2.2 EVOLUÇÃO NORMATIVA DA ARBITRAGEM E SUA 

CONSTITUCIONALIDADE NO DIREITO BRASILEIRO 
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O instituto da Arbitragem é presente desde os tempos em que o Brasil ainda era uma 

colônia portuguesa, tendo ela previsão nas ordenações Filipinas de 1603. Na monarquia este 

instituto se deu presenta na Constituição de 1824, quando, ao tratar do poder judiciário, inseriu 

em seu artigo 160 disposições sobre juízes e árbitros e suas sentenças (Brasil, 1824).  

Na república, a Constituição de 1891 referiu a arbitragem como meio de evitar guerras, 

no artigo 34 (Brasil, 1891), ocorrendo também na Constituição de 1934 (Brasil 1934). Na Carta 

Magna de 1937, o instituto aparece apenas em regras de direito internacional para acréscimo de 

território pelo artigo 4 º (Brasil, 1937), ocorrendo o mesmo com a Constituição de 1946 

(Brasil,1946). Já na Constituição de 1967, a arbitragem foi mencionada em seu artigo 7 como 

meio de resolução de conflitos internacionais pacificamente (Brasil, 1946).  

Quanto à Constituição de 1988, em seu artigo 4 º, ocorre uma preocupação maior na 

busca de solução de conflitos de forma amigável, sendo a arbitragem uma destas, e 

possibilitando as partes, pelo artigo 114, parágrafos 1 e 2, a eleição de árbitros e a arbitragem 

ou negociação em controvérsias decorrentes de relações coletivas de trabalho (Brasil, 1988).  

Na legislação infraconstitucional ocorre um maior destaque da arbitragem. 

Começando com o Código Comercial de 1850 que possibilitou o uso da arbitragem em diversas 

questões comerciais (Brasil, 1850). Já a Lei n.º 1.350 de 1866 revogou a arbitragem obrigatória 

(Brasil 1866), mantendo a voluntaria pelo Decreto n.º 3.900 de 1867 (Brasil, 1867). 

No Brasil República o Código Civil de 1916, acolheu o uso da arbitragem em seus 

artigos 1.037 a 1.048 (Brasil, 1916), o mesmo ocorre com o Código de Processo Civil de 1939, 

artigos 1.031 a 1.047 (Brasil, 1939). Já o Código de Processo Civil de 1973, foi presente o 

capitulo XIV dedicado ao juiz arbitral nos artigos 1.072 a 1.102 (Brasil, 1973).  

Em 1996 foi promulgada a famosa Lei da Arbitragem, Lei n.º 9.307 de 23 de setembro 

de 1996, regulando a arbitragem na esfera cível e processual. Com o advento desta nova Lei, 

os artigos sobre arbitragem nos Códigos Civil e de Processo Civil foram revogados.  

Na mesma década, surge duas novas  leis, possibilitando o uso da arbitragem nos 

conflitos envolvendo a Administração Pública, primeiramente a Lei n.º 9.472/1997 sobre a 

prestação de serviços de telecomunicação por particulares, que permitiu aos contratos de 

concessão solução extrajudicial das divergências contratuais pelo artigo 93 inciso 10 ( Brasil, 

1997), e no mesmo ano também foi promulgada a Lei n.º 9.478/1997, sobre a exploração e 

produção de óleo e gás, terminando um longo período de monopólio do Estado, a qual 
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possibilitou aos contratos de concessão disciplinado por esta Lei, a inclusão da conciliação e da 

arbitragem internacional para solução de controversas do contrato  conforme o artigo 43 inciso 

10 (Brasil, 1997). 

Em seguida, vieram diversos outro diplomas legais autorizando de forma expressa o 

uso da arbitragem em litígios envolvendo a administração pública, como a Lei n.º 10.233/2001, 

sobre transporte terrestre e aquaviário, permitindo a inclusão nos contratos de concessão a 

possibilidade do uso da conciliação e da arbitragem pelo artigo 35 inciso XVI (Brasil, 2001),  e 

a Lei n.º 11.079/2004, que disciplina o contrato de parceria público privado, que prevê  a 

arbitragem como possível mecanismo de solução de conflito conforme o artigo 11 inciso 3 da 

referida lei (Brasil, 2004). 

Houve também a alteração da Lei n.º 8.987/1995 em 2005, criando a expressa 

autorização da inclusão nos contratos de concessão comum mecanismos privados de solução 

de conflitos relacionados ao contrato, inclusive a arbitragem pelo artigo 23 A (Brasil, 2005). 

E, finalmente, recentemente houve a alteração da Lei da Arbitragem, Lei n.º 

9.307/1996, pela Lei n.º 13.129/2015. Essa alteração foi de suma importância para o uso da 

arbitragem envolvendo a Administração Pública, pois, a alteração trouxe a previsão legal 

expressa de que a arbitragem é um método alternativo de resolução de conflito sobre direito 

patrimonial disponível que envolve a administração pública (Brasil, 2015).  

Assim a referida alteração nominativa trouxe maior segurança jurídica ao gestor 

público, diminuindo a incerteza do controle em razão de divergências opinativas acerca da 

legalidade do instituto. Desse modo, a Administração Pública ao firmar cláusulas arbitrais em 

seus editais ou em seus contratos, conta com o respaldo normativo sobre sua decisão. 

Houve o questionamento da Lei da Arbitragem devido à redação dada ao artigo 5, 

parágrafo XXXV da Constituição Federal de 88, que traz o seguinte texto “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (Brasil, 1988), pois o artigo quando 

interpretado de forma equivocada não dando atenção a sua totalidade, entende-se que referiu a 

uma unidade e universalidade da jurisdição do poder judiciário, visto que alguns juristas 

entendem ser proibitiva a clausula compromissória na Lei da Arbitragem, porém deve se atentar 

que o acesso à justiça é uma garantia e não uma imposição; ninguém é obrigado a entrar em 

juízo contra outrem, outro ponto de ter uma atenção é pelo fato de que a sentença arbitral pode 

ser anulada pelo poder judiciário caso ela se encaixe nos casos listado pelo artigo 33 da Lei da 

Arbitragem.  
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Portanto o sistema arbitral nacional não exclui a apreciação de lesão ou ameaça a 

direito pelo poder judiciário, a participação deste é garantida pelas diversas possibilidades de 

intervenção e controle pelo juiz estatal. Outro ponto que colabora com esse entendimento se dá 

no fato de no direito brasileiro quando há o afastamento da intervenção estatal, ela deve decorrer 

da livre manifestação de vontade das partes e, também este afastamento somente é legítimo 

quando se tem relações jurídicas disponíveis. Assim, a Lei da Arbitragem não impõe às partes 

a realização de uma convenção de arbitragem, ao contrário ela cria essa possibilidade, ou seja 

ela faculta uma escolha às partes.  

Para que haja um completo entendimento desta lógica, é necessário mencionar que em 

2001 foi reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade da Lei da 

Arbitragem pelo julgamento do Agravo interposto na sentença estrangeira nº 5.206. Portanto o 

questionamento sobre a constitucionalidade da Lei da Arbitragem já foi a julgamento resultando 

no entendimento de sua constitucionalidade.  

Ainda assim existe obstáculos sobre o uso da arbitragem nos contratos da 

Administração Pública, sendo os de maior destaque: o princípio da legalidade frente a 

possibilidade da aplicação da arbitragem nos Contratos Administrativo, a indisponibilidade do 

interesse público frente ao objeto da arbitragem ser necessariamente direito patrimonial 

disponível e o princípio da publicidade frente à confidencialidade arbitral. Porém, como será 

demonstrado nos próximos capítulos, estes obstáculos não inviabilizam a arbitragem nas 

relações contratuais com a Administração Pública.  

3 A ARBITRAGEM E O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

Um grande obstáculo encontrado para haver um maior uso da arbitragem nos contratos 

administrativos refere-se à ausência de autorização expressa na legislação. Trata-se de uma 

interpretação tradicional e restritiva do princípio da legalidade defendendo que a administração 

só pode atuar como a lei expressamente autoriza. 

 3.1 A REINTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

O princípio da Legalidade, encontra-se no artigo 37, caput da Constituição federal, 

segue o artigo “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]” (Brasil, 1988). Observa-se, portanto, 

que o princípio da legalidade prega a total submissão da Administração Pública às leis uma vez 
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que ao contrário do direito privado que prevalece a ideia de que tudo é permitido salvo o que 

se proíbe em lei, na esfera pública existe a lógica contraria; a Administração Pública pode atuar 

apenas conforme a lei. Este princípio é a principal marca de um Estado Democrático de Direito, 

uma vez que obriga a administração seguir de forma estrita o que a lei previamente delimitou. 

Portanto a Administração Pública encontra-se dependente da legislação nacional para agir, 

concretizando a vontade democrática do povo que emite sua voz pelo legislativo.  

Celso Antônio de Melo (2015, p. 104) explica de forma precisa o princípio da 

legalidade:  

Assim, o princípio da legalidade é o da completa submissão da 

Administração às leis. Esta deve tão somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las 

em prática. Daí que a atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe 

ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da República, até o mais modesto dos 

servidores, só pode ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das 

disposições gerais fixadas pelo Poder Legislativo, pois esta é a posição que 

lhes compete no Direito brasileiro. 

Entretanto, Rezende Oliveira (2015) defende que deve haver uma reinterpretação do 

princípio da legalidade pelo fenômeno da constitucionalização do direito Administrativo, 

relativizando a vinculação do administrador a lei. Assim seria impossível conceber a atividade 

administrativa como apenas um executor mecânico da lei, sendo que a interpretação da lei 

depende de um processo criativo interpretativo; não existe uma lei exaustiva o suficiente que 

dispense a criatividade do operador do direito e preencha todas as lacunas sem necessidade de 

uma interpretação. 

Portanto, para que haja o respeito ao princípio da legalidade na utilização da 

arbitragem nos contratos administrativos, é necessário que haja uma avaliação do princípio 

supracitado em relação a arbitrariedade subjetiva, e também uma análise normativa do instituto 

da arbitragem.  

3.2 A ARBITRARIEDADE SUBJETIVA E O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

A arbitrariedade se divide em objetiva e subjetiva, a primeira diz respeito ao objeto da 

controvérsia, enquanto a segunda sobre o sujeito que pode se submeter ao juízo arbitral. 

A Lei da Arbitragem é clara, em seu artigo primeiro, ao delimitar quem pode utilizar-

se do instituto da arbitragem; art. 1º: “As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da 

arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. ” (Brasil, 1996). 

Complementado o raciocínio do artigo, no Código Civil o artigo 851 que dispõe ser admitido 
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compromisso judicial ou extrajudicial para resolver litígios entre pessoas que podem contratar 

(Brasil, 2002). Assim qualquer pessoa capaz de contratar pode utilizar-se da arbitragem, e, 

sendo o Estado uma pessoa jurídica de Direito Público capaz de contratar, ele encaixa-se nessa 

delimitação. 

Portanto, sendo o Estado possuidor de total aptidão legal, para negociar e contrair 

obrigações, graças a sua personalidade jurídica de Direito Público, ele estaria adequado a valer-

se da arbitragem, dada pela autorização genérica do artigo primeiro da Lei da Arbitragem. 

Nesse raciocínio é valido o ensinamento de Eugenia Cristina Cleto Marolla (2015, 

p.79) ao afirmar: 

 A Lei 9.307/96 traz um único requisito subjetivo para sua utilização: a 

capacidade para contratar. Não há dúvidas de que a Administração publica 

possui tal capacidade, seja para celebrar contratos de direito público, seja para 

os de direito privado”.  A autora também defende a inexistência de qualquer 

limitação legal quanto a utilização de contratos de direito privado pela 

Administração Pública, uma vez preservado o interesse público o seu uso é 

admitido. 

Também deve-se observar que o princípio da legalidade não é o único contido no artigo 

37, caput da Constituição Federal, tendo presente também o princípio da eficiência. Portanto, 

há o dever de buscar a efetivação do princípio da eficiência e ao utilizar a arbitragem, estaria o 

poder público praticando esse princípio por buscar uma forma mais ágil para solucionar 

conflitos com particulares, assim deve haver uma ponderação na busca de aplicar ambos os 

princípios, um não sendo mais relevante que o outro.  

Outro ponto utilizado para demonstrar a impossibilidade do uso da arbitragem seria a 

redação do artigo 55 parágrafo 2º da Lei n.º 8.666/1993 ao exigir a estipulação de “clausula que 

declare competente o foro da sede da administração para dirimir qualquer questão contratual” 

(Brasil, 1993) porém a regra não obriga que todas as controvérsias sejam resolvidas pelo 

judiciário, ela apenas prevê a clausula de eleição de foro, até porque, como visto antes, a 

arbitragem não afasta a via jurisdicional, sendo a clausula de eleição de foro compatível com a 

clausula arbitral. Como explicam Sundfeld e Câmara (2008, p. 123): 

A previsão de uma cláusula elegendo o foro da sede da Administração como 

competente para a solução de litígios não afasta, de modo algum, a 

possibilidade de arbitragem em contratos administrativos. A previsão legal de 

foro, por óbvio, diz respeito apenas ao local de processamento de demandas 

judiciais. A lei restringiu apenas a liberdade de as partes contratantes 

estabelecerem o local onde se processará as demandas judiciais envolvendo o 

contrato. Em suma, a Lei 8.666/93 definiu que em contratos da Administração 



17 

 

não cabe a previsão de outro foro, que não o de sua sede. Porém, tal restrição 

não impede que os conflitos sejam decididos sem recurso ao Judiciário [...].  

Finalmente, com a alteração da Lei da Arbitragem pela Lei n.º 13.129/2015, 

autorizando expressamente o uso da Arbitragem pela Administração Pública, a discussão sobre 

a impossibilidade da utilização deste instituto foi perdendo sua relevância.  

3.3 A LEI 13.129/2015 

Em maio de 2015 foi publicada a Lei n.º 13.129/2015, que incluiu, dentre outros 

artigos, no artigo primeiro da Lei n.º 9.307/96 a previsão da possibilidade de uso da arbitragem 

pela administração pública ao trazer de forma expressa que a “administração pública direta e 

indireta poderá se utilizar da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais 

disponíveis” (Brasil, 2015) Assim, ocorreu uma autorização geral, de caráter facultativo, para 

a Administração Pública aplicar a  arbitragem e ficando claro o caráter facultativo dessa 

possibilidade na redação do artigo pela utilização da expressão poderá.  

Importante destacar que a redação da lei se limita a permissão do uso da arbitragem 

nos contratos administrativos nas questões de direito patrimoniais disponíveis, deixando 

indefinido essa expressão no âmbito administrativo e diversas questões. 

A lei também, tem o cuidado de respeitar o princípio da publicidade, uma vez que, no 

artigo 2º parágrafo 3º aparece a seguinte redação “ A arbitragem que envolva a administração 

pública será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade” (Brasil, 2015). 

Evidenciando o cuidado da lei em respeitar os princípios constitucionais da Administração 

Pública.  

Portanto, com a alteração da Lei da Arbitragem pela Lei n.º 13.129/2015 fica garantido 

a segurança jurídica necessária para que o princípio da legalidade seja respeitado na utilização 

da arbitragem pela Administração Pública.  

3.4 A VEDAÇÃO DA SOLUÇÃO ARBITRAL POR EQUIDADE 

A Lei n.º 9.307/1996, em seu artigo 2º parágrafos 1º e 2º confere às partes a faculdade 

de optar por quais regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, podendo ser 

convencionada que a arbitragem se realize baseada nos princípios gerais de direito, nos usos e 

costumes e nas regras internacionais de comercio ou empresariais. A única exceção criada pela 

lei é que as regras escolhidas não poderão atentar contra os bons costumes e a ordem pública 

(Brasil, 1996).  
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Mas, com a alteração dada pela Lei n.º 13.129/2015, um terceiro parágrafo foi incluso 

no artigo 2º  contendo a segunda redação: “A arbitragem que envolva a administração pública 

será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade” (Brasil, 2015). Portanto foi 

vedado o uso da equidade quando a arbitragem tiver a Administração Pública como parte; a 

inclusão deste artigo tem como objetivo a preservação do princípio da legalidade pois ao 

escolherem o uso da equidade para solucionar o conflito, as partes estariam ferindo o princípio 

da legalidade e a exclusão desta possibilidade no artigo da nova lei previne possíveis 

questionamentos quanto a constitucionalidade da sentença arbitral. 

4 O OBJETO DA ARBITRAGEM FRENTE À INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE 

PÚBLICO 

O principal obstáculo apresentado à arbitragem na Administração Pública é o princípio 

da Indisponibilidade do Interesse Público, uma vez que não é licito um arbitro ou ente particular 

decidir a respeito sobre o verdadeiro atendimento do interesse público nos contratos com a 

Administração Pública. Contudo, demonstrar-se-á a correta interpretação do princípio o que 

ocorre a compatibilidade com o uso da arbitragem dentro das relações jurídicas estatais, pois 

sua relação com a iniciativa privada envolve, em certa medida, em uma disposição do interesse 

público.  

4.1 O PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. 

Para haver um melhor entendimento dos requisitos da arbitrariedade objetiva, é 

necessário haver uma análise previa o princípio da indisponibilidade do interesse público.  

O princípio da indisponibilidade do interesse público ocupa posição basilar no regime 

jurídico administrativo ao lado do princípio da supremacia do interesse público. Ambos formam 

o alicerce do direito Administrativo pátrio. Nas palavras de Celso Antônio de Melo (2015, 

p.76):  

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 impropriáveis. O 

próprio órgão administrativo que os representa não tem disponibilidade sobre 

eles, no sentido de que lhe incumbe apenas curá-los - o que é também um 

dever – na estrita conformidade do que predispuser a intentio legis. 

  Ensina ainda o autor que a Administração não é o titular do interesse público, o titular 

é o Estado, que o exerce pela função administrativa, sendo sempre a atividade administrativa 
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subordinada a lei, a administração não tem disponibilidade sobre o interesse público, ela apenas 

deve tutela-lo em respeito à lei (MELLO, 2015). 

Portanto não é dado à Administração Pública dispor do interesse público, renunciando 

a sua satisfação pois ele não pertence a administração, mas sim a coletividade. Os agentes 

administrativos não são livres para decidir se vão atender o interesse público, é um dever a qual 

estão associados os poderes necessários ao seu pleno cumprimento, por isso a expressão poder-

dever. 

O princípio rege todo e qualquer comportamento da Administração Pública que jamais 

deve deixar de observá-lo, para assim proteger o interesse maior da coletividade, ou em outras 

palavras, todo o ato praticado pela a administração deve estar voltada para atender o interesse 

público. Sendo ilícito os agentes atuarem para atingir qualquer outra finalidade mesmo sendo 

disponível ou indisponível o direito de titularidade do Estado, ele sempre, no seu exercício, 

deve atender ao interesse público.  

Sundfeld e Câmara (2008) entendem que o princípio da indisponibilidade do interesse 

público não estabelece um dever ou proibição. Não se configurando como um princípio regra 

como ocorre com o princípio da legalidade, que impõe a administração o dever de agir mediante 

previa autorização legislativa. Mas trata-se de um princípio valor, que encarna uma ideia 

comum a todo o sistema normativo que compõe o Direito Administrativo. Sua função não é de 

prescrever condutas, mas sim apontar um traço característico daquele conjunto de normas, 

contribuindo para a sua compreensão e posterior interpretação.  

Por essa linha, entende-se que a autoridade pública não deve agir por contra própria, 

pois ela lida com coisa alheia, pública, sobre a qual não dispõe, tendo ela o dever de obediência 

a lei, por atuar na gestão de interesses cujo titular é o povo que se expressa por meio do 

legislativo na criação de leis.  

4.2 A ARBITRARIEDADE OBJETIVA E A INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE 

PÚBLICO. 

A arbitrariedade objetiva diz respeito ao objeto a ser tratado na arbitragem. Ao analisar 

a Lei da Arbitragem, em seu artigo primeiro, consta-se que é permitido o uso da arbitragem 

apenas para discutir questões passiveis de transação, ou seja, relativas a direito patrimoniais 

disponíveis: Artigo 1º “As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para 

dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis” (Brasil, 1996). Assim o objeto da 
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arbitrariedade são os direitos disponíveis. Portanto são duas as exigências legais para que sob 

o ponto de vista material um direito seja considera arbitrável: o caráter patrimonial e a sua 

disponibilidade. Os direitos indisponíveis são vedados pela própria lei de seres tratados pela 

arbitragem.  

Os direitos patrimoniais são os passiveis de valorização pecuniária, aquele que tem a 

possibilidade de serem avaliados em dinheiro tendo valor econômico. Essa acepção é a mesma 

tanto no direito privado quanto no direito público. A necessidade da classificação dos direitos 

quanto a sua apreciação econômica está ligada à sua possibilidade de transmissão, por isso os 

direitos patrimoniais são transmissíveis e os extrapatrimoniais são intransmissíveis. Também 

há de se observar uma ligação entre a patrimonialidade e a disponibilidade, uma vez que os 

direitos patrimoniais são disponíveis e os extrapatrimoniais são indisponíveis.  

No Direito Público não há um consenso sobre a disponibilidade, devido as correntes 

interpretativas do princípio da indisponibilidade do interesse público, Eugenia Cristina Cleto 

Marolla (2015, p.90) expõe as duas principais correntes de entendimento: 

 A primeira entende haver incompatibilidade entre a indisponibilidade do 

interesse público e a disponibilidade de direitos patrimoniais, requerida pela 

lei 9.307/96 para utilização da arbitragem. A segunda sustenta que a 

indisponibilidade diz respeito a finalidade da atuação administrativa, 

figurando-se possível a existência de alguns direitos disponíveis de caráter 

patrimonial nas relações jurídicas da Administração, os quais podem ser 

objeto de arbitragem.   

Portanto a discussão do uso da arbitragem nos contratos administrativos tem como seu 

principal ponto o fato de a indisponibilidade do interesse público impedir ou não a 

arbitrariedade objetiva. Analisando os argumentos a serem apresentados conclui-se pela 

possibilidade do emprego da segunda corrente sendo possível a arbitragem pela Administração 

Publica. Os fundamentos que sustentam essa capacidade demonstram que o interesse público 

ser indisponível não implica obrigatoriamente na indisponibilidade de todos os direitos em que 

a Administração é titular. 

Sundfeld e Câmara (2008), sustentam que no Direito Administrativos existe a distinção 

entre os atos de impérios dos atos de gestão, sendo os atos de impérios os que dizem a respeito 

à matérias exclusivas do Estado, portanto objetos de direito indisponíveis, já os atos de gestão 

dizem a respeito a meros atos de administração, ou seja, atos despidos de prerrogativas 

especiais, cujo objetivo é fixar relações jurídicas de direito comum  entre a Administração e 

outras pessoas jurídicas, e assim defendem, a partir dessa classificação, que a Lei da Arbitragem 
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foi reservada para seu escopo as matérias objeto de atos de gestão, excluindo da abrangência da 

arbitragem os atos de império.  

Também aponta Rafael Munhoz de Mello (2015, p.57):  

E não há dúvida que a Administração Pública é titular de direitos patrimoniais 

disponíveis, entendidos como direitos passíveis de negociação, na expressão 

de Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara. Não fosse assim, a 

Administração sequer poderia celebrar contratos, como bem percebeu Marçal 

Justen Filho. Tampouco poderia prevenir litígios de modo amigável, hipótese 

expressamente admitida na legislação (p. ex.: Decreto-lei n.º 3.365/1941, art. 

10; Lei n.º 8.666/1993, art.65, inciso II e art. 79, inciso II), ou mesmo encerrar 

litígios por transação, conforme prevê a Lei n.º 9.469/1997 e, no caso do 

Estado do Paraná, a Lei Complementar n.º 26/1985 (art. 5º, inciso III). Ao 

contratar, celebrar acordos ou pactuar transações a Administração Pública está 

dispondo de direitos de sua titularidade, o que não lhe autoriza, por óbvio, a 

dispor do interesse público em qualquer desses casos. Bem ao contrário, ela 

só pode dispor de seus direitos para melhor atender ao interesse público. Se a 

Administração pode contratar, celebrar acordos e transações, pode também 

submeter-se à arbitragem para compor litígios que tenham por objeto direitos 

patrimoniais disponíveis de sua titularidade, que admitiriam solução 

extrajudicial amigável mesmo que não houvesse convenção de arbitragem. 

Ora, se o litígio pode ser solucionado pelas próprias partes, mediante 

transação, nada justifica que não possam elas acordar que o litígio será 

submetido à arbitragem.  

Outros autores defendem a distinção entre direitos primários que seriam indisponíveis 

e secundários, ou derivados, sendo estes disponíveis, podendo apenas utilizar-se da arbitragem 

aqueles contratos que conterem direitos secundários que seriam, portanto, disponíveis e 

passiveis à arbitragem, como defende Eros Grau (2002) afirmando ser indisponível o interesse 

público primário, já o secundário, ou o interesse da administração seria um direito disponível.  

Seguindo essa lógica, Diogo de Figueiredo Moreira Neto (1997) demonstra  em 

elucidativa explicação que dentro do interesse público tem os direitos público indisponíveis 

sendo os direitos não negociáveis por sua importância, e o interesse público disponível sendo 

os direitos derivados que são negociáveis, necessitando apenas de autorização constitucional 

genérica ou legal, e por necessidade o Estado precisa atuar pelo regime privado para conseguir 

garantir os mais diversos bens e serviços à população. Assim esclarece o autor (Neto, 1997, 

p.85): 

 São disponíveis, nesta linha, todos os interesses e os direitos deles derivados 

que tenham expressão patrimonial, ou seja, que possam ser quantificados 

monetariamente, e estejam no comércio, e que são, por esse motivo e 

normalmente, objeto de contratação que vise a dotar a Administração ou seus 

delegados, dos meios instrumentais de modo que estejam em condições de 

satisfazer os interesses finalísticos que justificam o próprio Estado.  
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A admissibilidade da arbitragem pelo Estado, como técnica social para dirimir 

disputas de interesses particulares, fica, pois, necessariamente ligada ao 

conceito que se tenha da natureza jurídica desse instituto: ou como uma 

alternativa jurisdicional ou como uma obrigação contratual (grifo do autor). 

Outra diferenciação é pontada por Eros Roberto Grau (2002), entre o Estado Aparato 

e o Estado Ordenamento, sendo que na relação contratual administrativa o Estado Aparato está 

vinculado pelo Estado Ordenamento, ou seja, submetido a lei. 

Finalmente, Caio Tácito (1997) ensina que nem todos os contratos administrativos 

envolvem direitos indisponíveis da administração, pois quando se trata de cláusulas contratuais 

de contraprestação financeira não cabe assumir ser direitos indisponíveis da Administração, 

sendo possível a arbitragem como forma de resolver conflitos resultantes destas clausulas.  

Portanto a Administração Pública detém direitos indisponíveis e disponíveis, a questão 

relevante passa a ser identificar os direitos patrimoniais disponíveis da Administração publicas, 

podendo ser por sua natureza objeto de procedimentos arbitrais.  

4.3 MATÉRIAS CONTRATUAIS PASSÍVEIS À ARBITRAGEM 

No Brasil é adotado o Modelo Frances de sistema contratual da Administração Pública, 

que foi incorporado pela Lei n. º 8.666/1993, Lei das Licitações, neste modelo é caracterizado 

como um contrato administrativo aquele em que a Administração Publica é uma das partes, 

também, o contrato rege-se de forma diferente dos contratos privados. Portanto, existe algumas 

características que são únicas nos contratos administrativos. 

 Uma destas características é a existência das cláusulas exorbitantes, que possibilita 

certos privilégios para a Administração Pública e, portanto, descaracterizando o modelo 

tradicional de contrato em que as duas partes são equilibradas. Estas cláusulas deixam a 

Administração Pública em um patamar de supremacia em relação ao particular, configurando-

se, portanto, em um contrato vertical. 

Também, são adotadas no Brasil as teorias ligadas ao equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato, podendo conter no contrato cláusulas regulamentares nos contratos 

administrativos, estas cláusulas são fixadas de forma unilateral pela Administração Pública 

podendo estabelecer como será a forma do serviço prestado pelo particular e podendo, em 

benefício do interesse público alterara-las de forma unilateral a qualquer momento do contrato.  

Portanto a Administração dispõe de certos poderes que a coloca de forma superior na 

relação contratual com o particular tendo como finalidade o alcance dos objetivos do Estado e 
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podendo haver uma compensação por este desequilíbrio no contrato pelas cláusulas 

econômicas. 

Outra cláusula presente nos contratos Administrativos são as cláusulas 

regulamentares, definidas pela Administração Pública de forma unilateral que, através delas, é 

preservado o objeto da contratação. Ambas as cláusulas citadas decorrem do poder 

regulamentar da Administração e são impostas ao contratado.  

Portanto essas cláusulas traduzem o ato de império da Administração, e 

consequentemente não são passiveis de juízo arbitral, pois tratam de direitos indisponíveis da 

Administração Pública.  

Entretanto as cláusulas econômicas que constituem o verdadeiro elemento contratual, 

e que não são passiveis de alterações unilaterais pela Administração Pública, possuem natureza 

patrimonial. Essas cláusulas, portanto, por possuírem natureza patrimonial e não serem 

passiveis de alteração unilateral pela Administração Pública, não se configuram em direitos 

indisponíveis da Administração então são passiveis de juízo arbitral.   

5 O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE FRENTE À CONFIDENCIALIDADE DO 

PROCEDIMENTO ARBITRAL 

Outro óbice tradicional à arbitragem relacionada a Administração Pública é o princípio 

da publicidade, indo contra a confidencialidade que normalmente as arbitragens são 

submetidas. Porém, como será apreciado, o princípio da publicidade não inviabiliza o uso da 

arbitragem. 

5.1 O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 

Previsto de forma expressa no caput do artigo 37 da Constituição Federal, o princípio 

da publicidade visa manter a transparência dos atos da Administração Pública para o povo, pois 

é no povo que reside o poder e em um Estado Democrático de Direito, não pode haver um 

Estado que não seja transparente na sua atuação perante o povo como leciona Celso Antônio de 

Melo (2015). 

Este princípio é regulamentado pela Lei de Acesso à Informação, Lei n. º 12.527/2011, 

e também por manifestações específicas do direito à informação sobre assuntos públicos, 

conforme o artigo 5º incisos 33 e 34 “b” da Lei Magna. Também, no mesmo artigo, o inciso 72 

confere o Habeas Data que assegura judicialmente o conhecimento de informações relativas ao 
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impetrante que constem de registro ou bancos de dados de entidades governamentais ou de 

âmbito público. 

Porém há uma exceção, o sigilo só e admitido quando for “imprescindível à segurança 

da Sociedade e do Estado” (Brasil, 1988) conforme o artigo 5º, inciso 33 da Magna Carta. 

De acordo com a Lei de Acesso à Informação (Brasil, 2011), o direito à informação 

incide sobre quaisquer entidades governamentais, bem como entidades privadas que recebam 

recursos públicos, ressalvadas apenas as estatais exploradoras de atividade econômica, na forma 

do artigo 173 da Constituição Federal (Brasil, 1988), no que estiverem elas vinculadas às 

exigências de sigilo comercial necessário ao exercício da competição empresarial.  

Portanto o princípio visa tornar transparente a atividade Estatal incluindo também 

planos do governo e a sua implementação; a transparência traz para o povo o poder e a 

responsabilidade de acompanhar e se envolver na atuação do Estado, possibilitando criticar ou 

apreciar a forma que a Administração Publica gere os meios públicos.    

5.2 A CONCILIAÇÃO ENTRE O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE COM A 

CONFIDENCIALIDADE ARBITRAL 

A confidencialidade da arbitragem encontra-se amparada pelo artigo 13, parágrafo 6 º 

da Lei da Arbitragem: “No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com 

imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. ” (Brasil, 1996). Essa 

característica essencial da arbitragem gera segurança ás partes impedindo que segredos pessoais 

ou empresarias se tornem público.  

Porém a confidencialidade, mesmo sendo muito comum, não é obrigatória e nem é 

impositiva a sua presença na arbitragem, pois não há um único dispositivo na Lei da Arbitragem 

que obrigue ser sigiloso o procedimento arbitral, trata-se de uma faculdade, os particulares 

podem pactuar de forma livre se o procedimento arbitral em que são partes corra de forma 

sigilosa ou não. Portanto a falta de confidencialidade não descaracteriza o instituto. 

A Lei n. º 13.129/2015 afastou o sigilo no procedimento arbitral dispondo em seu 

artigo segundo, parágrafo 3 º a seguinte redação: “A arbitragem que envolva a administração 

pública será sempre de direito e respeitara o princípio da publicidade” (Brasil, 2015). 

Também, explica Rafael Carvalho Rezende Oliveira. (2015) que o princípio da 

publicidade não impede o sigilo de documentos e procedimentos em casos excepcionais, como 

ocorre em processos judiciais sobre segredo de justiça. 
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Araújo Neto (2016) defende a existência de um aspecto subjetivo e um aspecto 

objetivo no princípio da publicidade, no aspecto subjetivo a hipótese de incidência do princípio 

da publicidade recairia onde estiverem presentes atos unilaterais da Administração Publica, pois 

sua atuação se baseia na publicidade de seus atos. No aspecto objetivo, deve-se identificar a 

natureza do ato ou a prevalência do interesse que o ato representa, para não haver nenhuma 

encoberta de atos pela confidencialidade. Quando o ato representa uma natureza bilateral tendo 

entendimento e interesse do lado privado e da Administração Pública, deve haver uma 

justaposição de interesse, verificado pela norma qual ato deve prevalecer, pois entende o autor 

que nem sempre o interesse público prevalece. O autor exemplifica citando a prova pericial em 

um hipotético procedimento arbitral para determinar se houve execução inadequada do contrato 

ou até uma avaliação contábil financeira acerca do desempenho de uma prestação de serviço, 

nessas hipóteses supracitadas, por serem informações que possam ser consideradas 

estrategicamente relevantes para o ente privado, como know how, fluxo de caixa e balanço 

contábil, a publicidade destas informações pode ser vista como vazamento de dados para a 

concorrência, tem-se o interesse delas serem atribuídas a confidencialidades.  

Araújo Neto (2016) ainda afirma que uma vez feita essa ponderação, é necessário 

encontrar normas jurídicas que tutelem o interesse do agente privado permitindo o uso da 

confidencialidade. 

Feitas essas considerações, propôs-se uma solução para o aparente conflito 

entre o incentivo promovido pela confidencialidade do procedimental arbitral 

e o princípio da publicidade que nele deve ser observado. Nesse sentido, deve 

ser averiguada, primeiramente, a natureza do ato ou prevalência do interesse 

que ele representa, para se definir qual regra jurídica se aplica a ele, uma vez 

que há regras jurídicas que tanto podem promover a publicidade, quanto 

resguarda o interesse que se mantenha em sigilo. Com base nisso, constatou-

se que o direito positivo brasileiro contém regras jurídicas que dão espaço para 

a confidencialidade no procedimento arbitral. (NETTO, 2016, p.150) 

Tamírames de Almeida Damásio Soares (2016) segue o mesmo entendimento ao 

defender a restrição da publicidade quanto a determinadas informações, quando estas 

informações forem relacionadas apenas à intimidade da pessoa jurídica de direito privado; 

sendo dados e informações estranhas à Administração publica, como por exemplo dados 

relativos à condição econômica da pessoa jurídica contratada. 

Selma M. Ferreira Lemes (2004, p.20) também compartilha esse entendimento. 

 Isto posto, concluímos que tanto os interesses públicos devem ser respeitados 

e, portanto, a decisão arbitral receber a divulgação pertinente quando 

determinado por lei, mas também os interesses do concessionário deverão ser 
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preservados, no sentido de manter a adequada privacidade nas audiências, bem 

como quanto aos documentos comerciais e estratégicos das empresas que 

instruírem o processo arbitral, salvo, evidentemente, disposição em contrário 

das partes ou determinação legal. 

Portanto o entendimento majoritário defende a ideia de quando houver conteúdo que 

for exclusivo da parte sujeito de direito privado, deve haver a aplicação da confidencialidade 

para que essas informações sejam protegidas, porém quando o que estiver em discussão na 

arbitragem ter relação direita com a Administração Pública, prevalece o princípio da 

publicidade.  

6 CRÍTICAS E VANTAGENS DO USO DA ARBITRAGEM NOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS.  

A utilização da arbitragem traz diversas vantagens para as partes do contrato, tanto 

para o particular quanto para Administração Pública, sendo as principais: a celeridade, a 

possibilidade de escolha de um arbitro com profundo entendimento sobre o assunto a ser tratado 

na arbitragem, o desaforamento do judiciário, a confidencialidade do processo arbitral, escolha 

da lei a ser aplicada e o custo do procedimento arbitral.  

A celeridade do processo arbitral destaca-se por ser a principal vantagem da arbitragem 

sobre o processo Estatal, segundo Selma Ferreira Lemes (2007 apud SOARES, 2016) o 

processo arbitral é mais rápido que o judicial por três motivos, sendo o primeiro o fato do arbitro 

possuir mais tempo para se dedicar ao caso do que o juiz de toga, o segundo motivo seria a 

maior flexibilidade das regras processuais no processo arbitral, e o terceiro motivo seria a 

possibilidade de escolher árbitros que detém conhecimento técnico acerca do conflito o que 

permite uma progressão mais rápida do processo pelo prévio entendimento da matéria. 

Em relação ao prazo da decisão arbitral, é convencionada pelas partes, ou pela falta 

desta, deve ser apresentada pelo arbitro em seis meses, conforme a redação do artigo 23, caput 

da Lei da Arbitragem (Brasil, 1996). O prazo pode ser prorrogável caso haja comum acordo 

entre as partes e o arbitro conforme o parágrafo segundo do mesmo artigo. Também existe a 

possibilidade de invalidar a sentença arbitral caso ela seja proferida após o prazo estabelecido 

conforme o artigo 32, inciso VII da Lei da Arbitragem (Brasil, 1996).  

A ausência de recursos contra a sentença arbitral também auxilia para que se diminua 

o tempo de tramitação do processo arbitral; a análise do conflito e a proposta para sua solução 

deve ser realizado uma única vez pelos envolvidos. Portanto há uma grande preocupação em 

respeitar os prazos na arbitragem impossibilitando o alongamento do procedimento arbitral.  
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Outra grande vantagem é a possibilidade de escolher o arbitro, criando a possibilidade 

de escolha de alguém que tenha conhecimento técnico do conflito a ser tratado na arbitragem. 

Há dois pressupostos na Lei da Arbitragem, segundo o artigo 13 caput, para a escolha do arbitro: 

ser pessoa capaz e ter a confiança das partes (Brasil, 1996), essa possibilidade de escolher o 

arbitro gera mais segurança às partes, pois elas poderão escolher alguém que saibam que tem 

capacidade e conhecimento para solucionar o conflito, e ao mesmo tempo que seja de confiança 

das partes acarretando em uma maior segurança acerca da sentença arbitral, assim a sentença 

arbitral será menos suspeita de conter parcialidade e desinformação técnica do que uma 

sentença judicial promulgado por um juiz estranho as partes.  

A confidencialidade é uma característica marcante e uma grande vantagem da 

arbitragem, como já visto, porém quando se tem como parte a Administração Pública, ela deve 

ser observada a partir do princípio da publicidade. Ainda sim, existe uma confidencialidade nos 

documentos, da parte privada o que gera uma maior confiança no processo arbitral.  

A possibilidade de optar por qual lei será aplicada na resolução da controvérsia, 

resguarda-se no artigo 2, caput da Lei da Arbitragem (Brasil, 1996). Entretanto, quando se tem 

a Administração Pública como parte, deve sempre realizar a arbitragem de direito, para que se 

preserve o princípio da legalidade, assim o árbitro não poderá julgar diferente da forma prevista 

no ordenamento jurídico nacional.  

Outra vantagem de optar pelo uso da arbitragem, é o desaforamento do judiciário, que 

se encontra incapacitado de lidar com a imensa quantidade de processos, deixando-o para atuar 

em litígios que podem ser solucionados apenas pela via judicial.  

Contudo há também algumas críticas na utilização da arbitragem pela Administração 

Pública, Rafael Carvalho Rezende Oliveira (2015) destaca as críticas mais relevante sendo o 

receio quanto a independência do arbitro, podendo ele dar tratamento especial ou preferencial 

aos interesses privados em detrimentos dos interesses públicos, também a inexistência de 

mecanismos institucionais de garantia de coerência jurisprudencial com a prolação de decisões 

diferentes para casos semelhantes e finalmente, a possível falta de responsabilidade 

democrática. Porém o autor pondera ser fracas as críticas e superadas pelas vantagens. A 

independência do arbitro por exemplo, inexiste qualquer dado para sustentar a afirmação, sobre 

a coerência jurisprudencial, o arbitro deve considerar a jurisprudência e a norma predominante 

para sentenciar, e finalmente em relação a falta de responsabilidade democrática, a arbitragem 

não impede a atuação dos órgãos de controle.  



28 

 

7 JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES DA UTILIZAÇÃO DA ARBITRAGEM PELA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Na jurisprudência do direito pátrio há um entendimento sólido a respeito da 

possibilidade do emprego da arbitragem pela Administração Pública, merecendo destaque o 

caso Lage que abriu a possibilidade de a arbitragem ser aplicada nos contratos administrativos, 

e por este motivo, mesmo sendo uma decisão mais antiga de 1973, deve ser analisada pela sua 

importância jurisprudencial. O caso AES Uruguaiana, julgado pelo STJ em 2005, tem a sua 

importância por ter sido reconhecido pelo tribunal a validade da clausula compromissória nos 

contratos feitos pela Administração Pública com o particular. No caso da empresa Compagás, 

que foi julgado em 2011, sua relevância se dá ao fato de que foi julgado lícito a celebração do 

compromisso arbitral, mesmo não havendo essa previsão no edital da licitação.   

7.1 CASO LAGE 

Em 1973 o Supremo Tribunal Federal julgou o famoso Caso Lage (STF, A.I. n.º 

52.181/GB, rel. Ministro Bilac Pinto). 

Mesmo tendo sido julgado anteriormente à Constituição Federal de 1988 e à Lei de 

Arbitragem, o caso é considerado de extrema importância para a arbitragem nacional, pois é 

um precedente jurisprudencial de maior relevância sobre a utilização da arbitragem pelo Poder 

Público, uma vez que teve o envolvimento da União Federal 

O processo tratava-se de um ocorrido em que a União, sob estado de guerra em 1942, 

submeteu-se a um juízo arbitral a fim de solucionar uma questão pendente com a organização 

Lage, incorporando-se de bens da organização e do espolio de Henrique Lage. A indenização 

foi valorada mediante juízo arbitral, sendo posteriormente questionada a sua 

constitucionalidade por se tratar de questão pública. O caso chegou no Supremo Tribunal 

Federal, onde decidiu-se restabelecer a sentença arbitral por unanimidade de votos. Portanto 

neste caso foi reconhecido a constitucionalidade do procedimento arbitral tendo a União Federal 

como parte e esse entendimento ainda se encontra compatível com a Constituição Federal de 

1988. 

7.2 CASO AES URUGUAIANA 

No caso AES Uruguaiana Empreendimentos Ltda. (STJ, REsp. n.º 612.439/RS, rel. 

Ministro João Otávio de Noronha) que foi julgado em 2005, foi reconhecido a validade da 

cláusula compromissória nos contratos feitos pela Administração Publica com o particular,  
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No julgamento, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, de forma unânime, 

reconheceu a validade da convenção de arbitragem constante de contrato de compra e venda de 

energia elétrica celebrada entre uma sociedade de economia mista e uma empresa privada, pois 

para o tribunal quando a atividade desenvolvida pela empresa estatal decorre do poder de 

império da Administração Pública, a sua obtenção está diretamente relacionada ao interesse 

público primário, e, portanto, está se envolvendo com direito indisponível sendo este impossível 

de se sujeitar a arbitragem. 

Contudo quando o direito em questão versar sobre serviços públicos de natureza 

industrial ou de atividade econômica, visando o lucro, considerar-se-ão direitos disponíveis, 

podendo, portanto, submeter-se a arbitragem.   

7.3 CASO COMPAGÁS 

No caso Compagás (STJ, REsp n.º 904.813/PR, rel. Ministra Nancy Andrighi) julgado 

em 2011 a sua relevância encontra-se no fato de ser o mais recente das jurisprudências expostas, 

tendo como partes a Companhia Paranaense de Gás Natural e o Consórcio Carioca Passarelli. 

A Compagás alegou a inexistência de previsão de resolução de conflitos por 

arbitragem no edital pedindo a declaração de nulidade do compromisso arbitral, porém foi 

julgada improcedente pelo STJ levantando questões relevantes. 

Primeiramente não haveria empecilho legal para estipular arbitragem pelo Poder 

Público, em seguida foi analisado a indisponibilidade do interesse público, mas como o direito 

em questão era transacionável permite-se o uso da arbitragem,  

E, finalmente, foi julgado licito a celebração do compromisso arbitral, mesmo não 

havendo essa previsão no edital de licitação.  

8 CONCLUSÃO 

O presente artigo teve como objetivo discutir e defender a possibilidade do uso da 

arbitragem nos contratos administrativos. Como visto, há diversas formas de solução de litígios 

além do judiciário, sendo a arbitragem a mais conhecida, e a busca por essas formas 

extrajudiciais de solução de conflito cresce constantemente a medida que o judiciário não 

consegue resolver de forma eficiente os litígios em andamento na sua esfera, assim, e também 

por outros motivos utiliza-se da conciliação, mediação e da arbitragem afim de evitar a via 

judicial. 
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A arbitragem esteve sempre presente, de menor ou maior destaque, no ordenamento 

nacional, porém apenas após a constituição de 1988 e da promulgação da Lei da Arbitragem 

sua utilização começou a ganhar mais espaço. Em 2015 ocorre uma alteração da Lei da 

Arbitragem acrescentando a possibilidade de forma expressa do uso da arbitragem nos contratos 

administrativos. 

Com essa nova alteração legal, surge diversos questionamentos e críticas sobre essa 

possibilidade, com destaque na defesa dos princípios da legalidade, indisponibilidade do 

interesse público e da publicidade. 

Foi demonstrado neste artigo que essas dúvidas e críticas foram sanadas e superadas, 

sendo arbitragem aplicada e defendida pelos tribunais superiores conforme as jurisprudências 

analisadas demonstram. As vantagens do uso deste instituto garantem sua importância e defesa 

para que sua aplicação seja ampliada e garantida pela lei, doutrina e jurisprudência.  
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