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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo destacar sobre a possibilidade da 

utilização da via arbitral no intuito de dirimir controvérsias envolvendo a Administração 

Pública. Demonstrar que a arbitragem pode ser um meio célere e eficiente de resolução dos 

litígios envolvendo particulares e a Fazenda Pública, na medida em que é crescente o número 

de demandas envolvendo ambas as partes. Analisar os argumentos contrários e favoráveis à 

utilização da arbitragem perante os contratos administrativos à luz dos princípios inerentes a 

Administração Pública, bem como quais os direitos a que se aplica o instituto da arbitragem. 

Indicar qual o caso paradigma em que se autorizou o uso da via arbitral para o fim de resolver 

o impasse criado entre a União e as Organizações Lage. Apontar a repercussão causada pelo 

precedente do Supremo Tribunal Federal na prática administrativa atual e quais os benefícios 

obtidos pelo uso desta em sede Administrativa. 
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INTRODUÇÃO 

 

A solução de conflitos de forma rápida e eficaz tem sido motivo de constantes 

buscas por toda a sociedade, na medida em que o cenário econômico crescente e em 

constantes mudanças não admite mais um longo tempo de espera por decisões justas e que 

coloquem termo nas demandas que aguardam soluções judiciais em razão de não ser possível 

a pacificação de litígios de um modo menos agressivo, mas, também, efetivo. 

 

Nesse sentido, a legislação tanto no cenário internacional, quanto no cenário 

nacional tem se desenvolvido no intuito de encontrar tais soluções, tanto é que a Lei Federal 

nº 9.307/961, conhecida como Lei da Arbitragem, tem por desígnio oferecer uma composição 

de litígios dentre os métodos alternativos de solução de conflitos, segundo o qual a 

controvérsia é solucionada por meio de decisão imposta pelo árbitro, o qual poderá intervir 

juntamente com as partes, na medida do seu conhecimento relacionado ao assunto posto em 

discussão. 

 

Nessa mesma senda e aliada a procura pela resolução de conflitos, encontra-se 

em patamar semelhante às empresas privadas, em relação à necessidade de se consolidar 

soluções que sejam capazes de implementar uma nova alternativa para a resolução de 

conflitos, a Administração Pública, na medida em que interage de forma intensa com os 

particulares, seja por meio de fomento, seja por meio de parcerias a fim de obtenção de 

determinada finalidade econômica e social, de modo que, a fim de não paralisar a máquina 

administrativa tem o dever de apresentar soluções em tempo hábil e diligente. 

 

 
111

BRASIL. Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre Arbitragem. Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil, Brasília. 23 de setembro de 1996. Alterada pela Lei nº. 13.129, de 26 de maio 

de 2015. Altera a lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, a e Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para 

ampliar o âmbito da aplicação da arbitragem e dispor sobre a escolha dos árbitros quando as partes recorrem ao 

órgão arbitral, a interrupção da prescrição pela instituição da arbitragem, a concessão de tutelas cautelares e de 

urgência nos casos de arbitragem, a carta arbitral e a sentença arbitral, e revoga dispositivos da Lei nº. 9.307, de 

23 de setembro de 1996. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília. 26 de maio de 2015. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm>. Acesso em: 26 ago.2015. 
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A Administração Pública tem a possibilidade de submeter os litígios oriundos 

do descumprimento dos contratos administrativos a outros meios de solução de conflitos, 

como a arbitragem, sem, contudo, deixar de atender aos princípios intrínsecos a esta, diante da 

opção pela inserção de uma cláusula compromissória ou compromisso arbitral neste contrato 

firmado com o particular. 

 

Ao Poder Público, ter a ciência acerca de tal possibilidade pode representar um 

grande avanço nas questões públicas, na medida em que o alinhamento e a necessidade de 

união entre o setor público e o privado demanda que a resposta seja ávida pela solução mais 

apropriada, pois, dentre os princípios administrativos constitucionais, em que pese os 

argumentos contrários que serão abordados neste trabalho, também está insculpido o princípio 

da eficiência, constante do caput do art. 37 da Constituição Federal2.  

 

O entendimento pela possibilidade do uso da Arbitragem nos contratos 

administrativos vem sendo aceito pelos Tribunais Superiores a partir do precedente paradigma 

julgado pelo Supremo Tribunal Federal, conhecido como Caso Lage3, o qual será abordado 

neste trabalho, onde a União submeteu-se ao juízo arbitral para resolver questão pendente 

com as Organizações Lage. 

 

Ainda, ao passo em que será analisada a arbitralidade a fim de se discutir a 

quais direitos a que está envolvida a Administração Pública e que são passíveis de resolução 

pela via arbitral, haja vista o teor do artigo 1º, § 1º da Lei n.º 9.307/964, é cediço que a 

 
2 Art. 37. 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 e, também ao seguinte: BRASIL. Constituição Federal de 1988, Brasília. Promulgada 

em 05 de outubro de 1988. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. 

Acesso em: 26 ago.2015. 

 
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo de Instrumento nº 52.191, Tribunal Pleno, Rel. Min. 

Bilac Pinto. in RTJ 68/382, Brasília, DF, Abril/1974. 

 
4 Art. 1º. § 1º. A Administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir 

conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. BRASIL. Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996. 

Dispõe sobre Arbitragem.  Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília. 23 de setembro de 

1996. Alterada pela Lei nº. 13.129, de 26 de maio de 2015. 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm>. Acesso em: 26 ago.2015. 
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doutrina admite que “ao optar pela arbitragem o contratante público não está transigindo com 

o interesse público, nem abrindo mão de instrumentos de defesa de interesses públicos. Está, 

sim, escolhendo uma forma mais expedita ou um meio mais hábil, para a defesa do interesse 

público.”5 

 

Destarte, o escopo do presente trabalho está na apresentação acerca da 

possibilidade do uso da arbitragem no âmbito da Administração Pública, além de demonstrar 

o quantum se pode obter benefícios por meio do uso de outras métodos para resolver conflitos 

no âmbito administrativo, a qual poderá oferecer crescimento político, social e econômico à 

Administração, ao passo que a soberania do Estado é atingida quando se há a possibilidade de 

conferir reconhecimento da qualidade do serviço oferecido pelo Poder Público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 WALD, Arnold. GUSMÃO CARNEIRO, Athos. TOSTES DE ALENCAR, Miguel e JANONI 

DOUTRADO, Ruy. Da Validade de Convenção de Arbitragem Pactuada por Sociedade de Economia Mista. In 

Revista de Direito Bancário do Mercado de Capitais e da Arbitragem, nº 18, ano 5, outubro-dezembro de 

2002, página 418. < http://jus.com.br/artigos/34220/a-aplicabilidade-da-arbitragem-na-seara-das-contratacoes-

públicas >. Acesso em: 26 ago.2015. 
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1 ARBITRAGEM 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE ARBITRAGEM 

 

A importância do instituto no novo regime jurídico da arbitragem não reside, 

somente, na solução do conflito, mas principalmente porque esta tem a possibilidade de 

permitir que haja no caso concreto, uma verdadeira composição da lide, composição esta que, 

nem sempre é alcançada através do exercício do Poder Jurisdicional.6  

 

Fala-se em uma verdadeira composição da lide, pelas palavras de FREITAS 

CÂMARA, no sentido de que:  

 

Ao optar por este meio alternativo de solução de litígios, os titulares dos 

interesses em conflito já demonstram uma predisposição a ser conformarem 

com a decisão do árbitro, já que este foi escolhido pelos contendores, sendo 

alguém de sua confiança. Assim, é bastante provável, sendo por isso razoável 

admitir, que a decisão proferida pelo árbitro efetivamente componha o conflito, 

fazendo com que este desapareça do mundo dos fatos, e não apenas tornando tal 

conflito juridicamente irrelevante. Por esta razão é que, desde o início, venho 

afirmando que a arbitragem é instrumento essencial na busca da pacificação 

social.7 

 

Desta feita, se verifica que a arbitragem se insere, atualmente, em um cenário 

social e econômico dinâmico e, se elege, dentre os seus benefícios eleitos pela doutrina 

especializada, a celeridade, a confidencialidade, o conhecimento técnico da matéria objeto do 

litígio pelo árbitro que irá decidir o conflito, a informalidade do procedimento, bem como o 

custo para utilizar-se deste método, por vezes, menor que o custo inerente ao Poder Judiciário.  

 

 
6  FREITAS CAMARA, Alexandre. Arbitragem. Lei n. 9.307/96. 5ªed.rev.atual. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2009, p. 8. 

 
7 Ibidem, p. 9. 
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Outrossim, pela representatividade e ascensão do uso da arbitragem nos dias 

atuais, o jurista CARLOS ALBERTO CARMONA, ao definir o conceito de arbitragem, não a 

trata como um método de alternativo de solução de controvérsias, mas afirma tratar-se de 

meio adequado de solução de conflitos, pois alerta que “a terminologia tradicional, que se 

reporta a “meios alternativos” parece estar sob ataque, na medida em que uma visão mais 

moderna do tema aponta meios adequados (ou mais adequados) de solução de litígios, não 

necessariamente alternativos8”.  

 

O autor continua, afirmando que, “um sistema multiportas de resolução de 

disputas, em resumo, oferecerá aos litigantes diversos métodos, sendo necessário que o 

operador saiba escolher aquele mais adequado ao caso concreto9”.  

 

De igual modo, acerca do conceito da arbitragem, pode-se extrair do 

entendimento de JOSÉ CRETELLA NETO, de que esta se trata de “um mecanismo ou técnica 

de solução de controvérsias instaurada pelas próprias partes, mediante a intervenção de 

terceiros, expressamente autorizado ou autorizados pelos litigantes.”10 

 

Citando, ainda, a obra de JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, em definição categorial 

de arbitragem, o autor explica que se trata de “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, 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 e cumprir a decisão proferida.”11  

 

 
8  CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo. Um comentário a Lei n. 9.307/96. 3. 

ed.rev.atual. São Paulo: Atlas S.A, 2009, p. 32. 

 
9   Idem, p. 33. 

 
10  CRETELLA NETO, José. Curso de Arbitragem. 2. ed. Campinas: Millennium, 2009, p. 11. 

  
11  CRETELLA JÚNIOR apud CRETELLA NETO, op cit., p. 11 
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Pode-se dizer, então, que se trata a arbitragem de método compositivo de 

resolução de controvérsias que não foram resolvidas amigavelmente, através da qual as partes 

buscam a solução do conflito por meio de decisão imposta por terceira pessoa, denominado 

árbitro e, diferentemente do que ocorre na conciliação e na mediação, a solução não será 

tomada pelas próprias partes, mas como dito, será imposta, porém, com determinada 

autonomia e possibilidade de maior intervenção por parte do árbitro do que em um processo 

judicial, no qual nem sempre o julgamento ocorrerá da forma mais adequada às necessidades 

das partes, com vistas à ocorrência da pacificação social como um todo. 

 

1.2 NATUREZA JURÍDICA 

 

A discussão em torno da natureza jurídica da arbitragem, por longo tempo 

ressoou na doutrina como sinônimo de polêmica. Atualmente, a questão já aparece como um 

tema menos divergente, mesmo assim, ainda gravitam pelo menos duas posições doutrinárias 

acerca da natureza jurídica do instituto, sendo a primeira a que defende que a arbitragem tem 

uma natureza privatista e a outra que defende que a natureza jurisdicional da arbitragem.12 

 

Para os defensores da primeira corrente, chamada privatista ou contratual, a 

arbitragem possui natureza eminentemente contratual, considerando que ao firmarem o 

compromisso, as partes obrigam-se a cumprir o laudo em atendimento ao princípio da 

obrigatoriedade dos contratos e, também, pelo fato de que a opção pela utilização de árbitro 

ria visto como uma forma de acordo entre as partes, a fim de não se submeter à jurisdição 

Estatal.13  

 

Para os defensores da segunda corrente, a jurisdicional, dentre eles CARLOS 

ALBERTO CARMONA, defende que a Lei n. 9.307/96 adotou a tese da jurisdicionalidade da 

 
12  FREITAS CÂMARA, Alexandre. Op cit., p. 9. 

 
13  Idem, Ibidem, p. 19-20. 
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arbitragem, pois concedeu à sentença arbitral a mesma eficácia de titulo executivo judicial.14    

 

Ainda, pode-se citar que alguns doutrinares aludem a uma terceira corrente que 

defende uma natureza jurídica mista entre ambas as citadas acima, pois entendem que a 

arbitragem teria uma base contratual, na medida em que o compromisso estabelecido possui 

característica estritamente consensual. Contudo, o laudo arbitral, embora decorra da vontade 

das partes a se sujeitarem ao instituto da arbitragem, tem efeitos decorrentes da lei e não da 

vontade manifestada pelas partes.15 

 

As duas posições majoritárias são bastante criticadas pelo doutrinador 

ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, pois este critica a predominância de uma apenas uma 

corrente a ser aplicada para representar qual seria a natureza jurídica da arbitragem e 

argumenta que, em dados momentos, há a presença da característica de caráter contratual 

quando possibilita a escolha da arbitragem para se solucionar certo impasse, sem excluir a 

presença de caráter público no momento em que há a solução daquele conflito, posicionando-se 

adepto da corrente publicista, conforme se cita o seu entendimento abaixo: 

 

Parece-me que as duas posições são criticáveis. Em primeiro lugar, deve-se 

afirmar que, a meu juízo, a função exercida pelos árbitros é pública, por ser 

função de pacificação de conflitos, de nítido caráter de colaboração com o 

Estado na busca de seus objetivos essenciais. De outro lado, parece inegável se 

inicia por ato de direito privado, qual seja, a convenção de arbitragem. Não se 

pode, porém, confundir a convenção de arbitragem, ato que institui o 

procedimento arbitral, com a arbitragem em si. É a natureza desta, e não 

daquele, que se busca, e tal natureza é, a meu juízo, a de função pública.16 

 

Ainda, continua o autor: 

 
14  CARMONA, Carlos Alberto. Op cit., p. 31. 

 
15 HENRICHS DE SOUZA COUTINHO, Cristiane Maria. Arbitragem e a Lei n. 9.307/96. 1. ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 1999, p. 19. 

 
16  FREITAS CÂMARA, Alexandre. Op cit., p. 10. 
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Pública, mas não estatal, e – por conseguinte – não se poderia considerar que tal 

função é jurisdicional. Pensar de outra forma, a meu ver, seria infringir o 

monopólio estatal da jurisdição, o que não me parece possível. (...) o Estado não 

possui monopólio da justiça, mas possui o da jurisdição. Ademais, não se faz 

presente na arbitragem a relação jurídica processual, qual seja, aquele que se 

estabelece entre as partes e o Estado – Juiz. Não, há, portanto, como se admitir a 

natureza jurisdicional da arbitragem, embora não se possa negar o múnus 

público exercido pelo árbitro, em sua atividade provada, em busca da 

pacificação social. Com isto nos colocamos numa posição publicista frente à 

arbitragem, negando a tese de quem vê neste instituto uma figura 

exclusivamente regulada pelo direito privado.17 

 

Em que pese às respeitadas críticas apontadas acima, adota-se o presente 

estudo pela corrente adotada pelo doutrinador CARLOS ALBERTO CARMONA18, no 

sentido que se entende que a decisão que pacificar o conflito pela via arbitral terá, por lei, 

eficácia de sentença judicial, além do fato de que o conflito posto à resolução pela via arbitral, 

terá o direito a que se aplica no caso. Verificadas, portanto, as mesmas características 

existentes na jurisdição, mesmo não sendo dito pelo Estado-juiz, mas por árbitro, através do qual, 

a própria legislação conferiu tal atribuição. 

 

1.3 CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM 

 

A definição de convenção de arbitragem no direito brasileiro remete ao 

princípio da autonomia da vontade19, pois nas palavras de LUIZ FERNANDO GUERRERO 

“a convenção de arbitragem é o acordo de vontades pelo qual as partes se vinculam à solução 

de litígios determinados ou determináveis, presentes ou futuros, por meio de juízo arbitral, 

 
17  FREITAS CÂMARA, Alexandre. Op cit., p. 12. 

 
18  CARMONA, Carlos Alberto. Op cit., p. 31. 

 
19 Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato: 

BRASIL. Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, Brasília. 10 de janeiro de 2002. 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 29 ago.2015. 
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sendo derrogada, em relação aos mencionados litígios, a jurisdição estatal.”20 

 

Para o autor, ainda, “na convenção de arbitragem, sem dúvida existe um 

negócio jurídico celebrado entre as partes, tendo como pressuposto um acordo de vontade 

entre elas, dizendo respeito a objetos estipulados pelas partes de acordo com o ordenamento 

jurídico utilizado.”21 

 

Nesse sentido, o texto do artigo 3º da Lei nº. 9.307/9622 estabelece que: 

 

Art. 3º- As partes interessadas podem submeter à solução de seus litígios ao 

juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula 

compromissória e o compromisso arbitral. 

  

Desta forma, a autonomia da vontade representa papel fundamental no âmbito da 

sistemática da arbitragem, pois se verifica como um pressuposto do verdadeiro processo arbitral, 

sendo que este simplesmente não existirá acaso não se faca presente, no caso concreto, a 

convenção de arbitragem, sendo entendido como um princípio informativo ao regular 

prosseguimento do processo arbitral.23 

 

Nesse mesmo sentido, ainda, do ensinamento do nobre jurista CARMONA, pode-

se retirar o seguinte: 

 

Em síntese apertada, a convenção de arbitragem tem um duplo caráter: como 

acordo de vontades, vincula as partes no que se refere a litígios atuais ou 

 
20 GUERRERO, Luis Fernando. Convenção de Arbitragem e Processo Arbitral. 1. ed. São Paulo: 

Atlas S.A, 2009, p. 5.( Coleção Atlas de Arbitragem/coordenação Carlos Alberto Carmona). 

 
21  Idem, Ibidem, p. 5. 

 
22  BRASIL. Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996. Diário Oficial da República Federativa do 

Brasil, Brasília. 23 de setembro de 1996. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm>. Acesso em: 29 

ago.2015. 

 
23 ALBUQUERQUE PARENTE, Eduardo. Processo Arbitral e Sistema 1. ed. São Paulo: Atlas S.A, 

2012, p. 102. (Coleção Atlas de Arbitragem/coordenação Carlos Alberto Carmona). 
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futuros, obrigando-as reciprocamente à submissão ao juízo arbitral, como pacto 

processual, seus objetivos são os de derrogar a jurisdição estatal, submetendo as 

partes à jurisdição dos árbitros. Portanto, basta a convenção de arbitragem 

(cláusula ou compromisso) para afastar a competência do juiz togado, sendo 

irrelevante estar ou não instaurado o juízo arbitral.24 

 

Dos ensinamentos de FREITAS CÂMARA, se retira que “há duas espécies de 

convenção de arbitragem: a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. A primeira é 

necessariamente prévia ao litígio, enquanto o segundo surge após o nascimento da lide.”25  

 

É o que se verá nos subitens abaixo, na forma de breves comentários. 

 

1.3.1 Cláusula Compromissória  
 

A legislação que regula a arbitragem, ou seja, a Lei n. 9.307/9626 prevê no seu 

artigo 4º, o conceito da cláusula compromissória, a qual segue: 

 

Art. 4º - A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em 

um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam 

vir a surgir, relativamente a tal contrato. 

§ 1º - A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar 

inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira. 

§ 2º - Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o 

aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, 

expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento 

anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa 

cláusula. 

 
24 CARMONA, Carlos Alberto. Op cit., p. 79. 

 
25 FREITAS CÂMARA, Alexandre. Op cit., p. 23. 

 
26 BRASIL. Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996. Diário Oficial da República Federativa do 

Brasil, Brasília. 23 de setembro de 1996. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm>. Acesso em: 29 

ago.2015. 
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Através da leitura do texto de lei acima, vê-se que é possível definir a cláusula 

compromissória como sendo a manifestação de vontade das partes de submeterem 

determinado litígio futuro à apreciação dos árbitros como método alternativo de resolução de 

conflitos à jurisdição estatal. 

 

O tema em torno da presença da cláusula arbitral foi alvo de julgamento em sede de 

Recurso Especial nº 791.260 - RS (2005/0175166-1), em que foi relator o Ministro Paulo 

Furtado e Recorrente a empresa Aescom Sul Ltda.  

 

No referido julgado, o Superior Tribunal de Justiça reforçou a obrigatoriedade 

da solução do litígio pela via arbitral, quando existente cláusula previamente ajustada entre as 

partes nesse sentido, de acordo com o prescrito nos artigos 1º, 3º e 7º da Lei n. 9.307/96, o 

qual seguiu ementado do seguinte modo: 

 

PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. OBRIGATORIEDADE DA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELA VIA ARBITRAL, QUANDO EXISTENTE 

CLÁUSULA PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES NESTE 

SENTIDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1º, 3º e 7º DA LEI 9.307/96. 

PRECEDENTES. PROVIMENTO NESTE PONTO. ALEGADA OFENSA AO 

ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE PROVIDO.27 

 

 O julgamento unânime da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no 

Recurso Especial demonstra que o entendimento dos Tribunais Superiores entoa no sentido de 

admitir que a cláusula compromissória consigna a obrigação de que a apreciação do conflito 

ocorra pelo juízo arbitral, sob pena de violação ao princípio do pacta sund servanda, haja vista 

que a apreciação e pacificação dos conflitos poderá ocorrer de acordo com a vontade das 

 
27 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 791.260 – RS, da Terceira Turma do 

STJ, Min. Rel. PAULO FURTADO, julgado em 22/06/2010, DJ 01/07/2010. 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=983861&num_regi

stro=200501751661&data=20100701&formato=PDF>. Acesso em: 29 ago.2015. 
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partes quando se tratar de direitos disponíveis, afastando a apreciação da lide pelo Poder 

Judiciário.28  

 

O ilustre processualista HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, ainda, consigna 

que: 

 

Desde o momento, portanto, que, dentro do contexto de um contrato, se 

estipule que eventual litígio entre os contratantes em torno das obrigações nele 

pactuadas será dirimido por meio de árbitros, estará definitivamente imposta a 

via extrajudicial como obrigatória. O juízo arbitral, no futuro, quando 

porventura eclodir o litígio, não poderá unilateralmente ser descartado. Não 

haverá mais a possibilidade, vigorante no sistema anterior, de um só dos 

contratantes impor seu veto ao procedimento extrajudicial, recusando-se a 

firmar o 'compromisso' de escolha dos árbitros e definição do objeto de 

conflito a ser por eles solucionado. Prevê a Lei 9.307 instrumentos de 

execução compulsória do pacto contido na cláusula compromissória, por meio 

dos quais se supre judicialmente a não-cooperação da parte inadimplente 

quanto à efetiva consumação do definitivo 'compromisso arbitral', sem o qual 

não se forma a relação processual que fará às vezes do processo judicial29.  

 

Assim, salvo as exceções de nulidade da cláusula compromissória, os 

Tribunais vêm entendendo que a não observância desta no contrato reflete a extinção do 

processo sem o julgamento do mérito, mesmo naqueles contratos em que a cláusula 

compromissória foi inserida antes da entrada em vigor da Lei 9.307/96: 

 

Processual civil. Recurso especial. Cláusula arbitral. Lei de Arbitragem. 

Aplicação imediata. Extinção do processo sem julgamento de mérito. Contrato 

internacional. Protocolo de Genebra de 1923. - Com a alteração do art. 267, VII, 

do CPC pela Lei de Arbitragem, a pactuação tanto do compromisso como da 

 
28 TENÓRIO DA COSTA FERNANDES, Marcos Vinícius. Anulação de Sentença Arbitral.  São 

Paulo: Atlas, 2007, pp. 10-11. 

 
29  THEODOR JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 

2005, v. 3, p. 346. 
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cláusula arbitral passou a ser considerada hipótese de extinção do processo sem 

julgamento do mérito. - Impõe-se a extinção do processo sem julgamento do 

mérito se, quando invocada a existência de cláusula arbitral, já vigorava a Lei 

de Arbitragem, ainda que o contrato tenha sido celebrado em data anterior à sua 

vigência, pois, as normas processuais têm aplicação imediata. - Pelo Protocolo 

de Genebra de 1923, subscrito pelo Brasil, a eleição de compromisso ou 

cláusula arbitral imprime às partes contratantes a obrigação de submeter 

eventuais conflitos à arbitragem, ficando afastada a solução judicial. - Nos 

contratos internacionais, devem prevalecer os princípios gerais de direito 

internacional em detrimento da normatização específica de cada país, o que 

justifica a análise da cláusula arbitral sob a ótica do Protocolo de Genebra de 

1923. Precedentes. Recurso especial parcialmente conhecido e improvido.30 

 

Importante ressaltar, ainda, que a cláusula compromissória poderá ser chamada 

cheia ou vazia. Igualmente, a cláusula compromissória cheia é aquela cláusula em que 

presentes todos os requisitos necessários à instauração da arbitragem (art. 5º da Lei de 

Arbitragem)31, enquanto que na cláusula compromissória vazia,  não estão inseridos todos os 

elementos necessários à instauração da arbitragem, mas apenas a manifestação de vontade em 

submeter determinado conflito à apreciação da via arbitral, havendo a necessidade de haver o 

uso do compromisso arbitral para eleger todas os elementos aptos à instauração da via arbitral, 

conforme tópico a ser tratado abaixo: 

 

 

 
30 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 712.566 – RJ, da Terceira Turma do 

STJ, Min. Rel. NANCY ANDRIGHI, julgado em 18/08/2005, DJ 05/09/2005. 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/componente=ATC&sequencial=1958041&num_reg

istro=200401809300&data=20050905&tipo=5&formato=PDF>. Acesso em: 29 ago.2015. 

 
31 Art. 5º - Reportando-se as partes, na cláusula compromissória, às regras de algum órgão arbitral 

institucional ou entidade especializada, a arbitragem será instituída e processada de acordo com tais regras, 

podendo, igualmente, as partes estabelecer na própria cláusula, ou em outro documento, a forma convencionada 

para a instituição da arbitragem. BRASIL. Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996. Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil, Brasília. 23 de setembro de 

1996.<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm> Acesso em: 31 ago.2015. 
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1.3.2 Compromisso Arbitral 

 

A lei que aborda o instituto da arbitragem refere-se a outra espécie de convenção de 

arbitragem, sendo esta o  compromisso arbitral, incluindo no seu artigo 9º (Lei nº. 9.307/96),32 a 

disposição sobre o tema conforme a transcrição do artigo, nos termos em que segue abaixo: 

 

Art. 9º - O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes 

submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial 

ou extrajudicial. 

§ 1 º - O compromisso arbitral judicial celebrar-se-á por termo nos autos, 

perante o juízo ou tribunal, onde tem curso a demanda. 

§ 2 º - O compromisso arbitral extrajudicial será celebrado por escrito particular, 

assinado por duas testemunhas, ou por instrumento público. 

 

De acordo com o texto de lei, verifica-se que o compromisso arbitral pode ser 

constituído tanto judicial quanto extrajudicialmente, assim, dos ensinamentos do doutrinador 

FREITAS CÂMARA, o qual aproveita para tecer comentário acerca da natureza jurídico da espécie, o 

mesmo esclarece que: “O compromisso arbitral é, pois, um contrato de direito privado, cujo efeito é a 

instauração de um processo arbitral, no qual haverá a heterocomposição do conflito de interesses que 

originou o compromisso“33. 

 

Continua o ilustre autor, ao dizer que o compromisso arbitral: 

 

Pode ser celebrado em juízo (tanto nas hipóteses em que as partes assim o 

decidam fazer no processo instaurado em razão da demanda de substituição de 

declaração de vontade - art. 7º da Lei de Arbitragem, como nas hipóteses em 

que as partes decidem optar pela arbitragem mesmo sem jamais ter sido 

pactuada a cláusula compromissória). Nesse caso, trata-se de compromisso 

 
32   BRASIL. Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996. Diário Oficial da República Federativa do 

Brasil, Brasília. 23 de setembro de 1996. .<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm> Acesso em: 31 

ago.2015. 

 
33  FREITAS CÂMARA, Alexandre. Op cit., p. 34. 
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arbitral judicial, com previsão no art. 9º, § 1º, o qual deve ser celebrado, por 

termo nos autos.34 

 

Quanto ao compromisso arbitral extrajudicial, verifica-se que para a sua validade, 

deverá ser formulado por escrito, via instrumento público ou particular, sendo que neste último caso, 

deverá constar no próprio instrumento, a assinatura de duas testemunhas, consoante disposição literal 

da letra da lei. 

 

Acerca do efeito do compromisso arbitral, o ilustre professor EDUARDO 

TALAMINI, efetua importantes considerações ao comparar a cláusula compromissória vazia e o 

compromisso arbitral, atestando que àquela em relação a este último não possui a mesma eficácia, pois 

afirma que: 

 

É indiscutível que o compromisso arbitral representa uma convenção ainda mais 

sólida e firme do que a mera cláusula compromissória. Como visto, enquanto 

aquele desde logo é suficiente para o início da arbitragem, essa, em dadas 

circunstâncias, é inapta a por si só instaurar o juízo arbitral (cláusula vazia).35 

 

O mesmo autor, em artigo diverso, continua efetuando ponderações acerca do efeito 

do compromisso arbitral, agora, contudo, em relação à cláusula compromissória cheia, afirmando que 

ambos possuem uma eficácia positiva, isto é, são passíveis de conduzir ao resultado do conflito de um 

modo mais eficiente, quando aduz que: 

 

Já a cláusula cheia e o compromisso arbitral revestem-se de uma eficácia 

positiva plena. Uma vez que tais convenções já contêm todos os elementos 

necessários para o implemento e a tramitação da arbitragem, o processo arbitral 

poderá ser diretamente instaurado e desenvolvido de acordo com tais regras, 

 
34  Idem, Ibidem, p. 34. 

 
35 TALAMINI, Eduardo. Convenção Arbitral: necessidade de arguição pelo interessado diante do 

Judiciário. In Informativo Justen, Pereira, Oliveira e Talamini, Curitiba, nº 69, novembro de 2012. 

<http://www.justen.com.br/pdfs/IE69/IE69_not_eduardo.pdf >Acesso em: 31 ago.2015. 
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ainda que uma das partes se recuse a iniciá-lo ou dele participar (Lei 9.307, arts. 

5º e 6º, a contrario sensu)36. 

 

Destarte, a doutrina brasileira acerca do tema tece elogios aos assuntos 

abordados pela Lei de Arbitragem, ao afiançar que a presença de alternativas capazes de 

conduzir a uma decisão que substitui àquela prestada pelo órgão jurisdicional coloca o direito 

brasileiro em patamar relevante ao de outros países com legislações semelhantes, pois, 

possibilita a oferta de uma decisão passível de conferir legitimidade e eficiência à decisão 

prolatada.37   

 

Assim, o faz FREITAS CÂMARA, quando assevera que “A Lei de 

Arbitragem, portanto, é digna de aplausos (ao menos, por enquanto, na parte já analisada), 

sendo mais um exemplo de que o direito brasileiro está servido por excelentes instrumentos 

de tutela jurídica, de que são também exemplos a lei da Ação Civil Pública e o Código de 

Defesa do Consumidor.”38 

 
36 Idem. Da Validade de Convenção de Arbitragem Pactuada por Sociedade de Economia Mista. 

< http://www.editorajuspodivm.com.br/i/f/leia-algumas-paginas-v2.pdf >. Acesso em: 01 set.2015. 

 
37 FREITAS CÂMARA, Alexandre. Op cit., p. 38. 

 
38 Idem. Ibidem. p. 38. 
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2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
 

A fim de melhor elucidar acerca da possibilidade e da validade do uso da 

arbitragem pelo Poder Público, o presente tópico apresenta breves considerações acerca do 

tema envolvendo a Administração Pública, como seu conceito, alguns princípios a ela 

inerentes, além dos contratos administrativos, haja vista que tanto a doutrina, quanto a 

jurisprudência já apontam para a admissão do uso da via arbitral para dirimir conflitos 

existentes entre particulares e a Administração Pública. 

 

2.1  CONCEITO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Sabendo-se que o tema do presente trabalho está inserido no âmbito da 

Administração Pública, mister se faz destacar algumas considerações iniciais acerca da 

Administração Pública propriamente dita, o fazendo, primeiramente, quanto ao conceito da 

expressão e seu significado. Assim, a administração Pública, é estudada no âmbito do direito 

administrativo e poderá ser analisada sob o ângulo funcional e sob o ângulo organizacional, 

segundo a lição da ilustre doutrinadora ODETE MEDAUAR. 

 

Assim, nas palavras da ilustre professora, verifica-se que a Administração 

Pública no aspecto funcional, pode ser conceituada do seguinte modo: 

 

No aspecto funcional, Administração Pública significa um conjunto de 

atividades do Estado que auxiliam as instituições políticas de cúpula no 

exercício de funções de governo, que organizam a realização das finalidades 

públicas postas por tais instituições e que produzem serviços, bens e utilidades 

para a população. (...) Na verdade apresenta-se difícil a caracterização objetiva 

da Administração Pública, daí por vezes se buscar o modo residual de 

identificá-la: conjunto de atividades que não se enquadram na legislação, nem 

na jurisdição, assim, nem o Legislativo, nem o Judiciário cuidam do calçamento 

de ruas, da coleta de lixo, da rede de escolas públicas, por exemplo.39 

 
39 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 19 ed. rev. atual. São Paulo: Revista dos 
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Quanto ao segundo aspecto sob o qual pode ser conceituada a Administração 

Pública, a ilustre doutrinadora, segue afirmando que: 

 

Sob o ângulo organizacional, Administração Pública, representa o conjunto de 

órgãos e entes estatais que produzem serviços, bens e utilidades para a 

população, coadjuvando as instituições políticas de cúpula no exercício das 

funções de governo. Nesse enfoque predomina a visão de uma estrutura ou 

aparelhamento articulado, destinado à realização de tais atividades – pensa-se, 

por exemplo, em ministérios, secretarias, departamento, coordenadorias etc.40 

 

Dos conceitos acima e para abrigar a ideia do presente trabalho, coaduna-se à 

ideia atribuída à Administração Pública quanto ao seu aspecto funcional, do qual é possível a 

afirmação de que se mostra intrínseco ao conceito de Administração Pública, a presença de 

atos de execução de medidas na busca do interesse social, ou seja, no interesse da 

coletividade, devendo à Administração Pública sempre agir de modo a atingir o interesse 

público em detrimento do interesse da minoria.  

 

Assim, do ensinamento do nobre jurista HELY LOPES MEIRRELLES, se 

depreende que: “numa visão global, a Administração é, pois, todo o aparelhamento do Estado 

preordenado à realização de serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas”.41 

 

Depreende-se dos breves conceitos de Administração Pública aqui abordados, 

que esta, de modo a atingir o interesse social, deve estar ajustada segundo a base 

principiológica que a envolve, sendo cediço que a Constituição Federal traça as diretrizes do 

modelo a ser seguido pela Administração Pública, os quais serão abordados no item a seguir.  

 

Por ora, cumpre-nos ressaltar que a atuação da Administração Pública, se bem 

 
Tribunais, 2015, p. 62. 

 
40 Idem. Ibidem. p. 62-63. 

 
41 LOPES MEIRELLES, Hely. Direito Administrativo Brasileiro. 41 ed. rev. atual. São Paulo: 

Malheiros, 2014, p. 66. 
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aplicada, pode mostrar o grau de eficácia no atingimento do objetivo na sua atuação, o que 

vem a ser um dos elementos reveladores da efetividade das normas constitucionais na vida da 

coletividade, aí se afirma acerca da importância da possibilidade de utilização de medidas 

capazes de oferecer essa efetividade tão esperada pela coletividade.  

 

2.2 PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A Administração Pública está pautada por princípios que regem a sua atuação, 

devendo prestar a estrita obediência aos princípios basilares que permitem estabelecer o 

necessário equilíbrio entre as prerrogativas da Administração Pública e os direitos dos 

particulares.  

 

Neste ínterim, o presente item tem por objetivo fazer menção aos princípios 

administrativos, sem, contudo, apresentá-los em sua totalidade, mas apenas descrever acerca 

da relevância destes perante a Administração Pública, haja vista que alguns deles serão 

abordados no capítulo seguinte em torno da discussão quanto à possibilidade do uso da 

Arbitragem nos contratos administrativos, sendo abordados, portanto, somente aqueles 

princípios que se relacionam a possibilidade do uso da via arbitral nos contratos 

administrativos. 

 

Nas palavras da jurista ODETE MEDAUAR, acerca da importância dos 

princípios na Administração Pública, tem-se o seguinte:  

 

No direito administrativo, os princípios revestem-se de grande importância. Por 

ser um direito de elaboração recente e não codificado, os princípios auxiliam a 

compreensão e consolidação de seus institutos. Acrescente-se que, no âmbito 

administrativo, muitas normas são editadas em vista de circunstâncias de 

momento, resultando em multiplicidade de textos, sem reunião sistemática. Daí 

a importância dos princípios, sobretudo para possibilitar a solução de casos não 

previstos, para permitir melhor compreensão dos textos esparsos e para conferir 
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certa segurança aos cidadãos quanto à extensão dos seus direitos e deveres. 42 

 

 A constituição Federal de 1998 mencionou, de forma explícita, os princípios 

que a que está adstrita a Administração Pública, no seu art. 3743, caput, listando dentre eles, os 

princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.  

 

Contudo, o direito administrativo comporta outros princípios que explícitos ou 

não na Carta Magna, não tem menor importância para a Administração Pública do que 

àqueles que se encontram listados no caput do art. 37 supramencionado, sendo de inegável 

importância, em razão de que, como expõe CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, 

“por nele estarem abrigados logicamente, isto é, como consequências irrefragáveis dos 

aludidos princípios, outros, finalmente, por serem implicações evidentes do próprio Estado de 

Direito e, pois, do sistema constitucional como um todo”.44  

 

Destarte, cita-se além do rol inserido no art. 37 da Constituição Federal, os 

princípios que orientam a atuação da Administração Pública direta e indireta, quais sejam, o 

princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, o princípio do atendimento do 

interesse público ou princípio da finalidade, princípio da indisponibilidade do interesse 

público, princípio da segurança jurídica, princípio da razoabilidade e proporcionalidade, 

princípio da continuidade, etc.45 

 

Nesse sentido, diante do que foi exposto acima, deve-se ter ciência de que no 

âmbito da Administração Pública, não se mostra argucioso a utilização de apenas um 

 
42 MEDAUAR, Odete. Op cit., p. 148. 

 
43 Art. 37. 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 e, também ao seguinte: BRASIL. Constituição Federal de 1988, Brasília. Promulgada 

em 05 de outubro de 1988. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. 

Acesso em: 01 set.2015. 

 
44 BANDEIRO DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 31 ed. rev. atual. até a 

EC n. 76, de 28/11/2013. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 98. 

 
45 MEDAUAR, Odete. Op cit., p. 147-167. 
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princípio para pautar-se o desempenho do ato público em detrimento dos demais princípios, 

mas sim se deve agir de modo a integrar o objetivo do trabalho a ser desenvolvido a fim de 

que este se conclua para o atingimento da paz social. 

 

 O entendimento esposado pela nobre jurista ODETE MEDAUAR, 

igualmente, é no sentido de que os princípios podem ser utilizados de forma a atingir o 

interesse da coletividade, sendo que estes possuem esta função, quando dispõe que: 

 

Os princípios revestem-se de função positiva ao se considerar a influência que 

exercem na elaboração de normas e decisões sucessivas, na atividade de 

interpretação e integração do direito, atuam, assim, na tarefa de criação, 

desenvolvimento e execução do direito e de medidas para que se realize a 

justiça e a paz social.46 

 

2.3 CONCEITO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 

Para que tenha a possibilidade de cumprir suas atribuições e todas as atividades 

decorrentes do serviço público, a Administração Pública tem a seu dispor a prática contratual, 

sendo este o instrumento que, amparado pelos requisitos legais e ser cumpridos, confere a 

legitimidade para a sua atuação. 

 

Sua definição decorre de correntes doutrinárias, pois existentes controvérsias 

entre diversos doutrinadores e, conforme ensina MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, 

podem ser consideradas, pelo menos 3 (três) correntes: sendo a primeira, a que nega a existência 

de contrato administrativo, a segunda, a que, em sentido diametralmente oposto, entende que todos os 

contratos celebrados pela Administração são contratos administrativos e a terceira, que aceita e 

existência dos contratos administrativos, como espécie do gênero contrato, com regime jurídico de 

direito público, derrogatório e exorbitante do direito comum.47 

 
46 MEDAUAR, Odete. Op cit., p. 148. 

 
47 ZANELLA DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo. 28 ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 

297. 
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Segundo a autora, os adeptos da primeira corrente defendem que o contrato 

administrativo não observa o princípio da igualdade entre as partes, o princípio da autonomia da 

vontade e o da força obrigatória das convenções (pacta sund servanda).48 

 

Para aqueles que defendem a segunda corrente doutrinária, argumentam que qualquer 

contrato celebrado pela Administração Pública é contrato administrativo, não se falando em contrato 

do direito privado, vale dizer que todos os acordos firmados pela Administração serão regidos pelo 

regime jurídico administrativo.49 

 

Quanto a terceira corrente, adotada pela maioria dos doutrinadores brasileiros, esta 

defende a ideia de que existe nos contratos administrativos a presença de características próprias que 

os distinguem do direito privado. A título de exemplo dessa característica que é passível de diferenciar 

os contratos administrativos dos contratos de direito privado, MARIA SYLVIA ZANELLA DI 

PIETRO, aponta, dentre outros, a presença de cláusulas exorbitantes do direito comum, pois estas tem 

o escopo de assegurar a posição de supremacia da Administração Pública em relação ao particular50. 

São cláusulas que, se presentes, são capazes de diferenciar o contrato oriundo do direito público e do 

direito privado. 

 

O nobre doutrinador MARÇAL JUSTEN FILHO, conceitua o contrato administrativo 

em sentido amplo como sendo “o acordo de vontades destinado a criar, modificar ou extinguir direitos 

e obrigações, tal como facultado legislativamente e em que pelo menos uma das partes atua no 

exercício da função administrativa”.51 

 

Para HELY LOPES MEIRELLES, “contrato administrativo é o ajuste que a 

Administração Pública, agindo nessa qualidade, firma com particular ou outra entidade administrativa 

para a consecução de objetivos de interesse público, nas condições estabelecidas pela própria 

 
48 Idem. Ibidem. p. 298. 

 
49 Idem. Ibidem. p. 298. 

 
50 Idem. Ibidem. p. 298-299. 

 
51JUSTEN FILHO, Marçal . Curso de Direito Administrativo. 9  ed. rev. atual e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2013, p. 470. 
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Administração”.52 

 

Ressalta, ainda, o autor, quanto às características substanciais que compõem 

com contrato administrativo, ensinando que: 

 

O contrato administrativo é sempre consensual e, em regra, formal, 

oneroso comutativo e realizado intuitu personae. É consensual porque 

consubstancia um acordo de vontades, e não um ato unilateral e 

impositivo da Administração, é formal porque se expressa por escrito e 

com requisitos especiais, é oneroso porque remunerado na forma 

convencionada, é comutativo porque estabelece compensações recíprocas 

e equivalentes paras as partes, é intuitu personae porque deve ser 

executado pelo próprio contratado, vedadas, em princípio, a sua 

substituição por outrem ou a transferência do ajuste.53 

 

Contudo, em que pese listadas todas essas características do contrato 

administrativo, o ilustre doutrinador HELY LOPES MEIRELLES, compactua da ideia 

adotada, também, por MARUA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, ao afirmar que “o que 

realmente o tipifica e o distingue do contrato privado é a participação da Administração na 

relação jurídica com supremacia de poder para fixar as condições iniciais do ajuste. Desse 

privilegio administrativo na relação contratual decorre para a Administração a faculdade de 

impor as chamadas cláusulas exorbitantes do direito.”54 

 

Destarte, diante do explicitado sobre os contratos administrativos, viu-se que 

estes são os instrumentos a viabilizar o desempenho das atividades da Administração, sempre 

com determinadas regras a seguir, mas com a possibilidade de se conferir efetividade à 

atuação estatal. 

 
52 LOPES MEIRELLES, Hely. Direito Administrativo Brasileiro.  29ª ed. rev. atual. São Paulo: 

Malheiros, 2004, p. 208. 

 
53 Idem. Ibidem. p. 208. 

 
54 Idem. Ibidem. p. 209. 
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Nesse sentido, é que o próximo capítulo do presente trabalho tem por intenção 

dar ênfase ao estudo do contrato administrativo relacionando-o com a possibilidade do uso da 

via arbitral no intento de se conferir a este tão importante instrumento a eficiência almejada, 

pois, sabe-se que a realidade econômica conjugada com o interesse social atual, necessita de 

alternativas viáveis a fim de não atravancar o sistema atual que, por vezes, não conduz à 

eficiência imposta à Administração Pública, constitucionalmente.  
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3 ARBITRAGEM NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
 

3.1 ARBITRALIDADE  

 

Levando-se em consideração que a Lei de Arbitragem dispõe, no seu artigo 1o 

55, que a arbitragem pode ser utilizada por pessoas capazes e quando o conflito tratar acerca de 

direitos patrimoniais disponíveis, significa dizer que a arbitragem poderá ser utilizada por 

pessoas jurídicas, assim como por pessoas naturais capazes. 

 

3.1.1 Arbitralidade Subjetiva 

 

Em que pese às discussões acerca da arbitralidade subjetiva nos contratos 

administrativos, verifica-se que a Lei n. 13.129 de 26 de maio de 2015, encerrou tal discussão 

ao incluir o § 1o artigo 1o  da Lei n. 9.307/9656 e afirmar que a Administração Pública direta e 

indireta poderá fazer uso da arbitragem a fim de dirimir conflitos relativos a direitos 

patrimoniais disponíveis.  

 

Nesse sentido, afirma a doutrinadora SELMA LEMES que “o Estado como 

pessoa jurídica de Direito Público e como pessoa jurídica de Direito Privado (sociedade de 

economia mista e empresa pública), tem capacidade legal para assumir obrigações, direitos e 

responsabilidades e, por consequência”.57 

 
55 Art. 1º - As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios 

relativos a direitos patrimoniais disponíveis. BRASIL. Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996. Diário Oficial 

da República Federativa do Brasil, Brasília. 23 de setembro de 

1996.<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm> Acesso em: 10 set.2015. 

 
56 Art. 1o, § 1o º - A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para 

dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. BRASIL. Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 

1996, Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília. 23 de setembro de 1996. Alterada pela Lei 

nº. 13.129, de 26 de maio de 2015. Alterada pela lei nº. 13.123, de 26 de maio de 2015, Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil, Brasília. 26 de maio de 

2015.<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm> Acesso em: 10 set.2015. 
 

57 LEMES, Selma Ferreira. Arbitragem na Administração Pública: fundamentos jurídicos e eficácia 

econômica. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p.42. 
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O que importa dizer que pessoas jurídicas de Direito Público (União, Estados, 

Municípios), por serem capazes, poderão dirimir seus conflitos através da via arbitral. 

 

Assim, verifica-se que inexiste óbice para que a Administração Pública se 

valha da arbitragem para dirimir controvérsias aventadas em decorrência de contratos 

administrativos, haja vista a sua capacidade de contratar admitida pelo ordenamento jurídico 

atual.   

 

3.1.2 Arbitralidade Objetiva 

 

Nesse sentido, a questão que se deve atenção trata-se da arbitralidade objetiva, 

ou seja, quais matérias e litígios podem ser objeto de arbitragem, pois a questão da submissão 

da via arbitral para dirimir os conflitos oriundos de contratos administrativos possui 

defensores tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, apesar de determinados doutrinadores, 

dos quais se cita FREITAS CÂMARA, defenderem ser possível a arbitragem apenas quando 

se tratar de atos negociais praticados pela Administração Pública, pois nesse caso haverá a 

paridade para com o terceiro envolvido no conflito, como defendido pelo nobre doutrinador 

quando afirma o seguinte: 

 

Não se pode também deixar de afirmar que o Estado pode utilizar a arbitragem 

quando o conflito de interesses diga respeito aos atos negociais que ele pratica. 

Nestes atos, como se sabe, o Estado assume uma posição de igualdade com o 

outro sujeito da relação jurídica que se forma, sendo certo que tais atos 

negociais são regidos pelas normas de direito privado. Assim sendo, tornando-

se possível levar-se a um árbitro a solução do conflito.58 

 

Em contrapartida, afirma não se fazer possível a aplicação da arbitragem 

“quando o litígio se originar em relação jurídica em que o Estado seja sujeito e que provenha 

de um contrato administrativo. Nesta hipótese, torna-se inviável a arbitragem, em razão da 

 
58 Idem. Ibidem. p. 13. 
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própria natureza do contrato”,59 afirma o autor. 

 

Nesse sentido, entende o autor que inexiste a possibilidade do uso da 

arbitragem quando a Administração Pública estiver em patamar de supremacia em relação ao 

particular, pois entende que a própria natureza contida nessa situação não permite o uso da 

arbitragem.  

 

Contudo, conforme afirma CARLOS ALBERTO CARMONA, o que se deve 

atentar para verificar acerca de quais os litígios que, envolvendo a Administração Pública, 

podem ser levados à discussão sob a via arbitral, trata-se do interesse público, pois afirma 

que:  

 

Os administrativistas já especificaram há muito tempo que uma coisa é o 

interesse público, outra o interesse da Administração ou da Fazenda Pública: o 

interesse público está na correta aplicação da lei, de modo que, muitas vezes, 

para atender o interesse público, é preciso julgar contra a Administração. Nessa 

linha de raciocínio, e supondo que a Administração persiga sempre o escopo de 

concretização da justiça, é de todo recomendável que, havendo qualquer 

dissenso em contratos de que participe, seja a controvérsia, resolvida pela via 

mais rápida, mais técnica e menos onerosa, evitando-se procrastinação 

indesejável. A arbitragem, portanto, coloca-se como opção válida para a solução 

de litígios, não se podendo confundir disponibilidade ou indisponibilidade de 

direitos patrimoniais com disponibilidade ou indisponibilidade do interesse 

público.60 

 

Nesse sentido, segundo ressalta o autor, há que se fazer a distinção quanto ao 

interesse público posto à discussão no caso concreto, não havendo que se estender o conceito 

de indisponibilidade do interesse público para todo e qualquer caso controvertido que envolva 

a Administração Pública.  

 
59 Idem. Ibidem. p. 13-14. 

 
60 CARMONA, Carlos Alberto. Op cit., p. 49-50. 
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Essa mesma posição é adotada por CESAR A. GUIMARÃES PEREIRA, ao 

afirmar que “busca-se afastar um equívoco que está na origem das discussões acerca do 

descabimento da arbitragem envolvendo a Administração diante da suposta indisponibilidade 

dos interesses por ela perseguido. Não se confunde o interesse coletivo com o interesse do 

aparato estatal”.61 

 

Sustenta, ainda, o mesmo autor que: 

 

Portanto, o primeiro limite afirmativo do cabimento da arbitragem envolvendo 

entes estatais (da Administração direta ou indireta) deriva de que há direitos 

patrimoniais cuja disponibilidade é instrumental para as atividades da 

Administração. Se lhe é dado contratar ou transigir tendo tais direitos por 

objeto, não há qualquer fundamento para que esses direitos sejam tidos por 

indisponíveis, nos termos do art. 1 da Lei n. 9.307/96.62 

  

Ademais, a doutrinadora ODETE MEDAUAR, defende o uso da via arbitral 

nos contratos administrativos, ao afirmar a indisponibilidade do interesse público não pode 

servir de impasse ao uso da arbitragem, ao afirmar que: 

 

Não se mostra adequado invocar tal princípio como impedimento à realização 

de acordos, à utilização de práticas consensuais e da arbitragem pela 

Administração. Na verdade, o interesse público realiza-se plenamente, sem ter 

sido deixado de lado, na rápida solução de controvérsias, na conciliação de 

interesses, na adesão de particulares às suas diretrizes, sem os ônus e a lentidão 

da via jurisdicional.63 

 

Destarte, no tocante a arbitralidade objetiva, ou seja, para saber qual conflito 

 
61 GUIMARAES PEREIRA. Cesar Augusto. Arbitragem e a Administração Pública na 

Jurisprudência do TCU e do STJ. in Arbitragem e Poder Público, São Paulo: Saraiva, 2010, p. 138. 

(Coordenação Cesar Augusto Guimaraes Pereira e Eduardo Talamini). 

 
62 Idem. Ibidem. p. 139. 

 
63 MEDAUAR, Odete. Op cit., p. 163. 
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pode ser submetido à arbitragem e de todo exposto neste, entende-se que não se pode negar a 

possibilidade do uso da arbitragem perante as controvérsias oriundas dos contratos 

administrativos, fazendo-se necessário apenas diferenciar acerca de qual interesse público está 

a se tratar no caso concreto, ou seja, deve-se verificar se o interesse da Administração é 

disponível, no sentido de ser possível ao ente estatal reconhecer como procedente a pretensão 

a ele exposta, bem como se esse interesse tem conteúdo patrimonial. 64 

 

Assim, nestes casos não há que se falar em não ser possível o uso da 

arbitragem perante o Poder Público, pois, na medida em que a Administração Pública deve 

atender aos princípios a ela inerentes para o alcance da justiça pretendida, a arbitragem, ao 

enfrentar a resolução do conflito, é apta a conferir o resultado hábil com a devida celeridade e 

economicidade, atingindo o escopo inserto no princípio da eficiência.   

 

3.2 DISCUSSÃO SOBRE O CABIMENTO DA ARBITRAGEM NOS 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 

A discussão em torno da possibilidade do uso da arbitragem pairou durante 

muito tempo sob as escusas de que esta não se coaduna com os princípios inerentes à 

Administração Pública, vistos no segundo capítulo deste trabalho. 

 

As principais objeções envolvendo a Arbitragem perante o Poder Público, 

listam-se basicamente que esta vai de encontro com a ideia do princípio da indisponibilidade 

do interesse público, no sentido de que todos os interesses postos à guarda da Administração 

são indisponíveis, argumento este já rebatido no capítulo anterior, no subitem da arbitralidade 

objetiva, quanto ao princípio da publicidade, no sentido de que a arbitragem é sigilosa, não 

podendo atender ao princípio da publicidade inerente aos atos administrativos e, 

principalmente, por estar a Administração Pública adstrita ao princípio da Legalidade, 

exigindo-se a existência de autorização legal específica para que seja possível a pactuação da 

 
64 GUIMARÃES PEREIRA. César Augusto. Op Cit, 141. 
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cláusula compromissória em determinado contrato administrativo.65 

 

Acerca do argumento em face do princípio da indisponibilidade do interesse 

público, os defensores deste argumento contrários ao uso da arbitragem nos contratos públicos 

entendem não ser possível a utilização da arbitragem em razão de que o interesse público está 

relacionado a todo e qualquer contrato firmando pela Administração Pública, porém, como se 

entende pela exposição do capítulo anterior do presente trabalho, não há que se associar a 

indisponibilidade do interesse público a todo contrato administrativo.66 

 

A respeito do argumento da contrariedade com o princípio da Publicidade, a 

argumentação é no sentido de que a incompatibilidade da publicidade, a que por ordem 

constitucional é imposta aos contratos administrativos está em contrariedade ao conteúdo da 

lei de arbitragem, porém, conforme descreve PAULO OSTERNACK AMARAL, “não há 

dúvida, no entanto, em relação à inaplicabilidade do preceito constitucional da publicidade 

aos casos que envolvam contratos sigilosos, cuja divulgação do conteúdo das informações 

poderia acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado”.67 Afastando, o autor, também 

este argumento para possibilitar o uso da via arbitral nos contratos administrativos. 

 

No tocante ao argumento da contrariedade ao Princípio da Legalidade, 

contudo, entende-se que a própria lei que regula o instituto da arbitragem já prevê tal 

possibilidade, além de que a legislação brasileira se encaminha para diversos dispositivos em 

leis esparsas admitindo o uso da arbitragem para dirimir conflitos havidos em contratos 

 
65 GUIMARÃES PEREIRA. Cesar Augusto. Op Cit, 137. 

 
66 A título de exemplo, GUIMARÃES PEREIRA ilustra o seguinte: “Bem por isso, é usual a 

referência doutrinária e jurisprudencial a que nada impede a existência de arbitragem versando sobre o 

reequilíbrio econômico financeiro de um contrato administrativo. Trata-se de matéria amplamente passível de 

pactuação consensual pela própria Administração. A disposição de direitos patrimoniais da Administração (p.ex., 

pagamento em favor do particular contratado) é um instrumento para a realização dos direitos fundamentais 

envolvidos e do interesse coletivo (“interesse público”) que cabe à Administração proteger”. (Idem. Ibidem. p. 

139). 

 
67 OSTERNACK AMARAL, Paulo. Vantagens, Desvantagens e Peculiaridades da Arbitragem 

Envolvendo o Poder Público. in Arbitragem e Poder Público, São Paulo: Saraiva, 2010, p. 345. (Coordenação 

Cesar Augusto Guimaraes Pereira e Eduardo Talamini). 
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administrativos, tais como o artigo 11, III, da Lei n. 11.079/2004, Lei das Parcerias Público 

Privadas. 68 

 

Ademais, verifica-se que o uso da arbitragem nos contratos administrativos 

apresenta na sua maioria, argumentos a favor a sua aplicabilidade para com o Poder Público, 

dentre estes se pode citar a celeridade obtida pela apreciação do conflito pela via arbitral em 

relação àquele conflito posto a apreciação do Poder Judiciário, o que vai ao encontro dos 

ditames do princípio da eficiência previsto na Constituição Federal, assim como o princípio 

da economicidade, na medida em que o custo da arbitragem poderá se revelar menos onerosa 

à ambas as partes do que eventuais custos de advindos de um processo judicial.  

 

Além disso, outro ponto favorável, nas palavras de AMARAL e que vem sendo 

difundido pelos doutrinadores, trata-se do fato de que a matéria, por vezes complexa, será 

analisada por pessoa conhecedora desta, podendo, assim, oferecer um julgamento equânime 

em que não haja a necessidade de revisão, também, em face de que os envolvidos no conflito 

estão de acordo com a escolha deste julgador, quando afirma que: 

 

A utilização da arbitragem para solucionar controvérsias relativas a contratos 

administrativos, além de representar um ganho de otimização e eficiência na 

justa composição dos litígios entre os jurisdicionados, traduz-se em uma 

importante alternativa àqueles litígios que exigem um conhecimento 

extremamente especializado em determinada área do conhecimento.69 

 

Destarte, vê-se que o entendimento atual é que a possibilidade da resolução 

através da arbitragem de conflitos advindos de contratos administrativos não causa prejuízo à 

Administração Pública, pelo contrário, de acordo com a doutrina brasileira, ela pode 

 
68Art,. 11, III  - O emprego dos mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive a arbitragem, 

a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996. 

BRASIL. Lei nº. 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Dispõe sobre Arbitragem. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, Brasília. 30 de dezembro de 2004.<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2004/lei/l11079.htm> Acesso em: 11 set.2015. 

 
69 OSTERNACK AMARAL. Paulo. Op Cit, 345. 
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representar um efetivo ganho na questão da eficiência que, por vezes, resta prejudicada em 

razão da demora na prestação de um serviço público de qualidade. 

 

 

3.3 REPERCUSSAO DO CASO LAGE NA JURISPRUDÊNCIA ATUAL 

 

A arbitragem no âmbito dos contratos administrativos sempre foi alvo de 

intensas discussões, como visto no item acima e começou a ser aceito pelo direito brasileiro a 

partir do respeitável julgado em que envolveu as Organizações Lage perante o Supremo 

Tribunal Federal.  

 

Da obra de CARMONA, se retira, em apertada síntese, o ocorrido no “caso 

Lage” que orientou a Jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido da possibilidade de 

uso da arbitragem nos contratos administrativos: 

  

A União incorporou ao seu patrimônio (Dec.-lei 4.648/42) os bens e direitos da 

Organização Lage e do espólio de Henrique Lage, sob alegação de interesse da 

defesa nacional. Depois da avaliação dos bens, determinou o Poder Executivo 

sua venda para pagamento de débitos anteriores para com a União, restituindo-

se o saldo a seus proprietários, que formularam protesto judicial, propondo a 

criação de juízo arbitral, o que foi aceito, depois de alguma hesitação (Dec.-lei 

9.521/46). Os árbitros proferiram seu laudo, fixando indenização que deveria 

ser paga pela União. Num primeiro momento, a União acatou a decisão dos 

árbitros, solicitando a abertura de crédito especial através de mensagem enviada 

ao Congresso Nacional, ato contínuo, porém, sob a alegação de que o juízo 

arbitral seria inconstitucional, a União mudou de ideia, de sorte que o vencedor 

no juízo arbitral (em verdade, seus herdeiros), propôs demanda judicial para 

garantir seus direitos. O pleito foi acolhido em primeira instância, sendo a 

decisão confirmada pelo Tribunal Federal de Recursos e pelo Supremo Tribunal 

Federal, todos atestando a possibilidade de o Estado firmar compromisso 

Arbitral.70 

 
70 CARMONA, Carlos Alberto. Paulo. Op Cit, 45. 
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Para o Supremo Tribunal Federal, o “caso Lage” orientou a Jurisprudência 

pátria a fim de aceitar o uso arbitral em controvérsias oriundas de contratos administrativos, 

sendo que este entendimento é admitido pela Jurisprudência e por grande parte da doutrina, 

como explicitado neste trabalho, pois, a aceitação da arbitragem configura ponto quase que 

pacífico, ante a Jurisprudência e doutrina, no sentido das vantagens que o Poder Público pode 

obter fazendo uso desta para resolver suas controvérsias relativas a questões patrimoniais 

envolvendo o Poder Público. 

 

A partir deste julgado, é que foi se intensificando os debates e verificando-se a 

relevância do tema, assim como se obteve maior aceitação por parte dos Tribunais Superiores. 

 

Nesse sentido, a decisão do Superior Tribunal de Justiça que admitiu a 

validade da arbitragem em conflito envolvendo contrato administrativo, mesmo não havendo 

previsão desta no Edital de Licitação,71mostra qual o caminho da Jurisprudência dos Tribunais 

 
71 PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. ARBITRAGEM. VINCULAÇÃO AO 

EDITAL. CLÁUSULA DE FORO. COMPROMISSO ARBITRAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO 

FINANCEIRO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. 1. A fundamentação deficiente quanto à alegada violação 

de dispositivo legal impede o conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 284/STF. 2. O reexame de fatos e 

provas em recurso especial é inadmissível. 3. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente 

violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 

Incidência da Súmula 211/STJ. 4. Não merece ser conhecido o recurso especial que deixa de impugnar 

fundamento suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado. Inteligência da Súmula 283 do STF. 5. 

Tanto a doutrina como a jurisprudência já sinalizaram no sentido de que não existe óbice legal na estipulação da 

arbitragem pelo poder público, notadamente pelas sociedades de economia mista, admitindo como válidas as 

cláusulas compromissórias previstas em editais convocatórios de licitação e contratos. 6. O fato de não haver 

previsão da arbitragem no edital de licitação ou no contrato celebrado entre as partes não invalida o 

compromisso arbitral firmado posteriormente. 7. A previsão do juízo arbitral, em vez do foro da sede da 

administração (jurisdição estatal), para a solução de determinada controvérsia, não vulnera o conteúdo ou as 

regras do certame. 8. A cláusula de eleição de foro não é incompatível com o juízo arbitral, pois o âmbito de 

abrangência pode ser distinto, havendo necessidade de atuação do Poder Judiciário, por exemplo, para a 

concessão de medidas de urgência; execução da sentença arbitral; instituição da arbitragem quando uma das 

partes não a aceita de forma amigável. 9. A controvérsia estabelecida entre as partes – manutenção do equilíbrio 

econômico financeiro do contrato – é de caráter eminentemente patrimonial e disponível, tanto assim que as 

partes Documento: 1099244 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 28/02/2012 Página 1 de 20 

Superior Tribunal de Justiça poderiam tê-la solucionado diretamente, sem intervenção tanto da jurisdição estatal, 

como do juízo arbitral. 10. A submissão da controvérsia ao juízo arbitral foi um ato voluntário da concessionária. 

Nesse contexto, sua atitude posterior, visando à impugnação desse ato, beira às raias da má-fé, além de ser 

prejudicial ao próprio interesse público de ver resolvido o litígio de maneira mais célere. 11. Firmado o 

compromisso, é o Tribunal arbitral que deve solucionar a controvérsia. 12. Recurso especial não provido. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 904.813 - PR, da Terceira Turma do STJ, Min. Rel. 

NANCY ANDRIGHI, julgado em 20/10/2011, DJ 28/02/2012. < 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1099244&num_regi

stro=200600381112&data=20120228&formato=PDF>. Acesso em: 12 set.2015. 
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Superiores sobre o assunto, notadamente do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo 

Tribunal Federal. 

 

Quanto ao Tribunal de Contas da União, a matéria vem sendo discutida, ainda, 

com certo receio, porém, acredita-se que o avanço legislativo em relação a possibilidade do 

uso da arbitragem nos contratos públicos e, também, devido ao entendimento cada vez mais 

sedimentado dos Tribunais Superiores em relação ao tema conduzam o entendimento da Corte 

de Contas Brasileira a admitir a possibilidade da via arbitral,72diferenciando-se o verdadeiro 

interesse público com o interesse público propriamente patrimonial a que, em determinadas 

situações, enfrenta a Administração Pública. 

 

Portanto, a exceção da aceitação da Corte de Contas, verifica-se que vem se 

tornando cada vez mais pacífico na Jurisprudência que é plenamente possível que um conflito 

que envolva a Administração Pública, no seu conteúdo patrimonial, possa ser dirimido perante 

a via arbitral, restando provada que esta via poderá oferecer maiores benefícios aos 

submetidos ao seu julgamento, tanto o particular, quando a Administração Pública, direta e 

indireta, tema este que tende a aumentar a pacificação com o conteúdo legal que rege o 

instituto como visto no decorrer deste trabalho. 

 

Por derradeiro, cabe ressaltar que os Tribunais Superiores, por meio de suas 

decisões conforme visto neste tópico e no decorrer deste trabalho, vêm entendendo os anseios 

a que estão inseridos a população na espera de resoluções dos conflitos em que se encontram 

envolvidas a Administração Pública, no sentido de que não se pode mais negar a 

aplicabilidade, bem  como as vantagens a que confere ao Poder Público o uso da arbitragem 

perante estes contratos que, ao ser resolvidos de modo justo e célere, conduzem a uma 

adequado prestação de serviço público conforme os dispositivos constitucionais e assim, 

conduzem e norteiam a atuação da Administração Pública no sentido de que esta deve 

proporcionar uma prestação de serviço adequada e justa a toda a coletividade. 

 
72 GUIMARAES PEREIRA. Cesar Augusto. Op Cit, 134. 
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CONCLUSÃO 
 

Consoante todo o exposto no desenvolvimento do presente trabalho, pôde-se 

ter a percepção e o entendimento de que se faz possível a utilização do instituto da arbitragem 

a fim de dirimir determinados conflitos surgidos no âmbito da Administração Pública, 

oriundos de contratos administrativos  

 

A afirmativa acima decorre dos fatos analisados que afirmam que a natureza 

jurídica da arbitragem não se opõe aos princípios a que é orientada a Administração Pública, 

pois, como visto o interesse público, princípio este que orienta a atuação do Poder Público, 

não deve ser levado a termo, ou seja, este não deve ser relacionado a toda e qualquer atividade 

estatal, mas sim, àquela a que a Administração Pública age hierarquicamente ao particular.  

 

Nesse sentido, o interesse público a que está relacionado ao uso da arbitragem 

no âmbito dos contratos administrativos, refere-se àquele interesse disponível da 

Administração Pública. 

 

Assim, diante de controvérsias em que se envolvam direitos patrimoniais 

firmados em contratos administrativos, a presença de cláusula compromissória ou 

compromisso arbitral, levam o conflito a uma câmara arbitral que analisará a controvérsia sob 

pena de, se a lide for levada a apreciação do Poder Judiciário, este declare que se trata de 

causa de julgamento sem análise do mérito. 

 

Igualmente, a capacidade da Administração Pública a apreciação da câmara de 

arbitragem decorre da sua capacidade conferida por lei para assumir, obrigações, direitos e 

responsabilidades. 

 

Ademais, os princípios a que está atrelada a Administração Pública, de igual 

modo, não são aptos a orientar o não cabimento do uso da arbitragem por parte do Poder 

Público, pois os princípios da legalidade e da publicidade não apresentam contrariedade com 

a via arbitral, haja vista que a própria lei que regula a arbitragem já apresentou conteúdo 
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permissivo no sentido da possibilidade da utilização desta no âmbito da Administração 

Pública, não sendo necessário que a possibilidade do uso desta conste em edital de licitação. 

 

Ademais, a possibilidade do uso da arbitragem no âmbito do Poder Público, ou 

seja, perante a Administração Pública direta ou indireta, vem a somar com o interesse maior 

desta, sendo que a Administração Pública deve atuar de acordo com os princípios da 

eficiência e da economicidade, dentre os outros citados.  

 

Assim, nesse sentido, entende-se que o uso da arbitragem atenderá a tais 

princípios, pois, pode vir a solucionar os conflitos originados de modo mais célere do que se 

os mesmos fossem postos à apreciação do Poder Judiciário, conferindo efetividade e 

eficiência na atuação desta, além da legitimidade, pois a situação enfrentada será analisada 

por árbitro com o necessário conhecimento para dirimir a controvérsia, evitando, assim, 

posteriores discussões sobre o assunto. 

 

Como visto, ainda, a repercussão do caso paradigma julgado no Supremo 

Tribunal Federal, conhecido como “Caso Lage”, deu início as orientações jurisprudenciais 

acerca da possibilidade do uso da via arbitral para dirimir controvérsias envolvendo o Poder 

Público, sendo que, atualmente, a orientação dos Tribunais Superiores, bem como da doutrina, 

é no sentido de se admitir a arbitragem perante a Administração Pública no tocante a situações 

em que está envolvido o interesse público patrimonial. 

 

A arbitragem revela-se vantajosa à Administração Pública, pois é apta a 

conferir eficiência na sua atuação e permitir de forma mais célere e segura a resolução dos 

conflitos, haja vista que a obtenção de decisão judicial  sem o seu cumprimento, não se mostra 

adequada a resolução das controvérsias envolvendo o Poder Público. 

 

Portanto, diante de toda explanação no presente trabalho, a conclusão a que se 

chega é a de que além de ser possível o uso da arbitragem perante a Administração Pública 

quando se referir a conteúdo patrimonial envolvendo contratos administrativos, esta é, 

também, indicada pela sua eficiência e legitimidade. 
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