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RESUMO 

 

 

Muito já se debateu sobre a possibilidade de a Administração Pública fazer uso da arbitragem 

para a solução dos seus conflitos. Dentro dessa discussão, outros assuntos também são objetos 

de profundo debate, como, por exemplo, a questão da publicidade, a forma de escolha dos 

árbitros e a eleição da câmara arbitral. Com a superação da questão a respeito da viabilidade de 

a Administração optar pela via arbitral, com a edição da Lei nº 13.129/15, que expressamente 

incluiu essa possibilidade no §1º, do art. 1º, da Lei nº 9.307/96, avançou-se sobre o tema da 

arbitrabilidade objetiva. Com a jurisprudência favorável ao princípio da competência-

competência e a pacificação da participação da Administração Pública, a tendência é aumentar 

o número de decisões administrativas submetidas ao controle pela via arbitral. O objeto do 

presente trabalho é examinar os parâmetros desse controle exercido pelos tribunais arbitrais e 

verificar se, ao lado daqueles limites da arbitragem classicamente indicados pelos conceitos de 

arbitrabilidade subjetiva e objetiva, há outros a serem observados pelos árbitros. 

 

 

 

Palavras-chave: Direito da Regulação. Governança regulatória. Controle da Administração. 

Arbitragem. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Much has been debated about the possibility for the Public Administration to use arbitration to 

resolve its conflicts. Within this discussion, other issues are also the subject of deep debate, 

such as the issue of publicity, the choice of arbitrators and the election of the arbitration 

chamber. With the overcoming of the question regarding the viability of the Administration to 

choose the arbitration, with the edition of the Law nº 13.129/15, that expressly included this 

possibility in §1, of art.1, of Law No. 9,307 / 96, advanced on the subject of objective 

arbitrability. With case-law in favor of the principle of competence-competence and the 

pacification of the participation of the Public Administration, the tendency is to increase the 

number of administrative decisions submitted to control by arbitration. The purpose of this 

dissertation is to examine the parameters of this control exercised by the arbitral tribunals and 

to verify whether, along with those limits of arbitration classically indicated by the concepts of 

subjective and objective arbitrability, there are other limits to be observed by arbitrators. 

 

Key-words: Regulation Law. Regulatory governance. Control of the public power. 

Arbitration. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A arbitragem é uma forma célere de resolver com eficiência conflitos complexos. Suas 

qualidades de destaque são a autonomia das partes, a celeridade do procedimento e a expertise 

dos julgadores frente aos temas objeto de conflito. Os árbitros, escolhidos pelas partes, são 

normalmente notórios conhecedores da matéria que está sendo objeto de litígio.1 

Outra característica que estimulou países como o Brasil a prever essa forma de resolução 

de conflitos em setores que necessitam de alto investimento, muitas vezes advindo do exterior, 

é a sua neutralidade frente ao Estado recebedor dos recursos financeiros. Com a neutralidade o 

investidor privado tem a segurança que eventual conflito não será julgado por órgão estatal da 

outra parte.2  

Ao lado da neutralidade e da independência dos árbitros, a igualdade das partes também 

é uma premissa da arbitragem, que tem como objetivo garantir o tratamento isonômico entre os 

litigantes, de forma a se alcançar um julgamento equânime e justo. 

A arbitragem diminui os custos de transação3 relacionados à prestação jurisdicional, 

pois reduz o tempo de resolução de eventual conflito, e estimula o cumprimento das obrigações 

                                                 
1  São apontadas as seguintes vantagens da arbitragem: a) celeridade e flexibilidade procedimental: prazos 

reduzidos, limitação de recursos e possibilidade de fixação das regras procedimentais pelas partes (arts. 21, 23 e 

30 da Lei de Arbitragem); e b) tecnicidade, especialização e confiabilidade: a decisão arbitral possui maior 

potencial de aceitabilidade pelas partes, que indicaram os árbitros de sua confiança, com elevado conhecimento 

técnico (jurídico e/ou extrajurídico) sobre o assunto objeto do julgamento (art. 13 da Lei de Arbitragem). 

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. A arbitragem nos contratos da Administração Pública e a Lei nº 

13.129/2015: novos desafios. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 13, n. 51, p. 59-

79, out./dez. 2015. 
2 Como explica Gary Born: “One of the central objectives of international arbitration agreements is to provide a 

neutral forum for dispute resolution, detached from the parties and their respective home-state governments. 

Parties often begin to negotiate dispute resolution mechanisms with the objective of ensuring that disputes are 

resolved in the forum they perceive to be the most favorable to them – often the local courts in that party´s principal 

place of business. These courts will be convenient and familiar to the home-town party; they will also probably be 

inconvenient and unfamiliar to the counter-party. However, the characteristics that make on party´s local courts 

attractive to it will often make them unacceptable to counter-parties.” BORN, Gary. International arbitration: law 

and practice. Vol. 307. Alphen aan den Rijn, Netherlands: Kluwer Law International, 2012. p. 10 
3 O conceito de custos de transação foi introduzido por Ronald Coase em seu artigo The Nature of the Firm, 

publicado em 1937. O conceito trazido por Coase explicitou o fato de que qualquer interação econômica requer o 

uso  de recursos pelas partes. Kenneth Arrow definiu os custos de transação como “costs of running the economic 

system”, ou seja, custos de funcionamento do sistema econômico. ARROW, Kenneth. The Organization of 

Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of Market versus Non-Market Allocation. The Analysis and 

Evaluation of Public Expenditures: The PBB-System, Joint Economic Committee, 91st Congress, 1st session, v. 

1. Government Printing Office: Washington, D.C., 1969. p. 1.  
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contratuais.4  Com efeito, quando uma pessoa analisa a conveniência e a oportunidade de 

celebração de um contrato, são levados em consideração, entre outros fatores, os custos 

relacionados ao monitoramento do cumprimento do contrato pela outra parte e a eficácia dos 

instrumentos legais para o caso de inadimplemento das obrigações assumidas. Quanto maior o 

risco de inadimplemento e mais ineficientes as ferramentas jurídicas de coerção, maior o custo 

do contrato e menor o interesse em tomar parte no negócio jurídico.5 

Assim, quando utilizada pelo Poder Público, essa forma de resolução de controvérsias 

tem a qualidade de estimular investimentos e trazer maior segurança jurídica para a parte 

privada.  

Embora o Supremo Tribunal Federal - STF tenha há muito declarado constitucional essa 

forma de resolução de conflitos,6 ainda restava indefinido o debate sobre o cabimento da 

arbitragem em disputas envolvendo entes públicos. Com a edição da Lei nº 13.129/15, que 

expressamente incluiu essa possibilidade no §1º, do art. 1º, da Lei nº 9.307/967, a utilização da 

arbitragem pela Administração Pública pode ser vista como uma controvérsia superada.  

Além das discussões relativas a esse tema, muito já foi debatido e escrito8 sobre os 

aspectos formais desse instrumento de resolução de conflito, como, por exemplo, a questão da 

escolha dos árbitros e da câmara arbitral9 e as controvérsias envolvendo a execução de sua 

sentença e a publicidade dos atos do processo. Consolidada a arbitragem como possível forma 

de resolução de conflitos envolvendo entes públicos, e sendo provável o aumento do número 

                                                 
4  Como explica Nelson Fontes Siffer: “as condições que propiciam a redução do custo de transação estão 

relacionadas tanto com fatores sujeitos ao controle interno da firma - como, por exemplo, os investimentos em 

ativos específicos - quanto dependentes das condições legais, institucionais e mesmo comportamentais entre os 

agentes, os quais são externos à sua ação. SIFFER, Nelson Fontes. A economia dos custos de transação. Revista 

do BNDES. Rio de Janeiro, v.2, n.4, dez. 1995. p. 19 
5 PUGLIESE, Antonio Celso Fonseca; SALAMA, Bruno Meyerhof. A economia da arbitragem: escolha racional 

e geração de valor. Revista Direito GV. São Paulo, v. 4, n. 1, p. 15-27, jan.-jun. 2008. 
6 STF, AI 52.181/GB, Rel. Min. Bilac Pinto, Tribunal Pleno, DJ 15.02.1974, p. 720. 
7 Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos 

patrimoniais disponíveis. § 1º A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para 

dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 
8 Cf. CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e administração pública – primeiras reflexões sobre a arbitragem 

envolvendo a administração pública. Revista Brasileira de Arbitragem, a. XIII, n. 51., jul-set, 2016. ARAGÃO, 

Alexandre Santos de. A Arbitragem no Direito Administrativo. Revista da AGU, Brasília, v. 16, n. 03, 30 set. 2017; 

LEMES, Selma Maria Ferreira. Arbitragem na administração pública: fundamentos jurídicos e eficiência 

econômica. São Paulo: Quartier Latin, 2007; MUNIZ, Joaquim de Paiva; BONIZZI, Marcelo José M.; 

FERREIRA, Olavo AV Alves. Arbitragem e Administração Pública: temas polêmicos. Revista Brasileira de 

Arbitragem 15, n. 60, 2018. 
9 Conforme disposto no § 1º, do art. 13, da Lei nº 9.307/96, as partes podem nomear um ou mais árbitros para a 

solução de seus litígios. Quando houver mais de um árbitro, sempre em número ímpar, será constituído um tribunal 

arbitral. Em litígios complexos e de grande vulto, é comum a instituição de tribunal arbitral composto de três 

árbitros. 
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de litígios submetidos a árbitros ou a tribunais arbitrais, torna-se relevante perquirir sobre o 

alcance dessa forma de controle dos atos da Administração Pública.  

No âmbito contratual a relação entre Administração Pública e parte privada é uma 

relação assimétrica.10 Enquanto o ente público busca atingir, pelo instrumento contratual, uma 

finalidade pública, a parte privada almeja o justo retorno financeiro decorrente de sua atividade 

econômica.  

 Assim, as arbitragens envolvendo a Administração Pública são diferentes de uma 

simples arbitragem comercial envolvendo apenas partes privadas. Há peculiaridades que não 

são encontradas nos conflitos entre particulares, marcadas principalmente pela grande 

influência que normas constitucionais e de direto administrativo têm na relação jurídica. 

O ponto sensível das arbitragens envolvendo pessoas jurídicas de direito público 

repousa no fato de que, quando do julgamento de mérito, os árbitros poderão, em alguns casos, 

analisar certas prerrogativas inerentes ao exercício do poder público, a exemplo da 

discricionariedade e da regulação. 

Tendo isso em vista, poderão surgir questionamentos sobre a compatibilização dessa 

eficiente forma de resolução de conflitos e as escolhas políticas, regulatórias e de gestão do 

interesse público de titularidade estatal. Se, por um lado, os árbitros devem ter imparcialidade 

e independência para resolver o caso concreto, exercendo o controle das escolhas 

administrativas de acordo com o ordenamento jurídico, por outro, devem estar atentos ao 

legítimo papel que o gestor público possui de, no exercício dessa função, fazer as escolhas que 

entenda adequadas para satisfação dos interesses da coletividade.  

Assim, a igualdade de partes, a neutralidade e a independência do tribunal arbitral 

devem guardar um equilíbrio com a atribuição democrática que a Administração possui de, no 

âmbito de sua esfera de competência legítima, gerir a coisa pública e zelar pela proteção da 

sociedade.  

Com efeito, em ambientes regulados, por exemplo, com o surgimento de eventual 

conflito entre entidade estatal reguladora e parceiro privado, alguns atos exercidos na função 

regulatória, dentro de um espaço decisório fornecido pela abertura da norma jurídica, poderão 

vir a ser objeto de conflito com o particular e serem submetidas a um tribunal arbitral. Neste 

                                                 
10 Nas palavras de Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández: “Mais ainda: a singularidade do 

contrato administrativo viria a definir, justamente por extravasar-se dos módulos consensuais, o que se chamaria, 

reabilitando um termo histórico originado no processo de formação do Direito Público, como independente do 

Direito Privado Romano, o critério das cláusulas exorbitantes do Direito comum.” GARCÍA DE ENTERRÍA, 

Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón.  Curso de Derecho Administrativo. 12. ed. Madrid: Civitas, 2004. p. 692. 
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caso, uma decisão técnica e idealmente neutra da agência reguladora pode vir a ser questionada 

pelo agente regulado possuidor de relação contratual e ser submetida ao crivo de outro ente 

especializado e independente que é o árbitro ou tribunal arbitral.11 

Nesse sentido, o presente trabalho pretende buscar algum parâmetro racional de controle 

pela via arbitral para balancear, de um lado, a proteção do investidor privado contra atos 

antijurídicos, e de outro, a função do Estado de atuar na proteção do interesse público. Esses 

parâmetros devem preservar a arbitragem como forma eficiente de resolução de conflitos, que 

procura proteger o particular de eventuais atos ilícitos praticados pelo Estado, sem que se 

permita a substituição do gestor público pelo árbitro, haja vista a desejada divisão horizontal de 

funções dentro do Estado de Direito. 

Pretende-se investigar a hipótese atrelada ao problema de pesquisa de que os árbitros, 

por serem especialistas e não fazerem parte do Poder Judiciário, poderiam vir a exercer um 

escrutínio rigoroso sobre a legalidade dos atos administrativos discutidos em sede arbitral. 

Aprofundando a hipótese, cabe verificar se estariam os árbitros aptos a refazer todo o 

caminho trilhado pelo administrador público na formação do seu livre convencimento para a 

elaboração de sua escolha, e verificar se essa decisão foi, de fato, a mais adequada, inclusive 

quanto ao mérito de decisões técnicas exaradas pela Administração Pública. Nesta hipótese, 

não concordando com a posição da Administração Pública, poderiam os árbitros substituir essa 

decisão por outra que entendam mais adequada.  

De forma a enfrentar o problema de pesquisa, pretende-se, inicialmente, avaliar a 

evolução do tema que envolve o controle da Administração Pública, inclusive com as novas 

correntes de pensamento que tentam aumentar a segurança jurídica na questão da 

sindicabilidade dos atos administrativos. 

A seguir, através da revisão bibliográfica e investigação da jurisprudência, será 

examinado o controle da Administração Pública no âmbito do Poder Judiciário e as recentes 

manifestações que militam a favor de uma postura deferencial. Isto posto, face às características 

que envolvem a arbitragem, será verificado o cabimento de tais teses no âmbito dessa forma de 

controle. 

Fator a ser considerado é que os árbitros, independentemente da possibilidade de 

exportação desse racional de controle, devem observar uma limitação material de atuação 

                                                 
11 Conforme disposto no § 1º, do art. 13, da Lei nº 9.307/96, as partes podem nomear um ou mais árbitros para a 

solução de seus litígios. Quando houver mais de um árbitro, sempre em número ímpar, será constituído um tribunal 

arbitral. Para fins do presente trabalho, se utilizará indistintamente os termos árbitro ou tribunal se identificar o 

órgão judicante do processo arbitral.  



 

13 

relacionada à arbitrabilidade objetiva, que reduz o âmbito de aplicação da arbitragem para as 

discussões relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis. 

Dessa forma, tendo como base o limite material da arbitragem, exposto pela expressão 

“direitos patrimoniais disponíveis”, serão avaliados eventuais limites ao controle exercido pelos 

tribunais arbitrais. 

Com base nas informações obtidas, buscar-se-á estabelecer parâmetros que preservem 

o equilíbrio entre a adoção da arbitragem e o respeito à margem de escolha legítima por meio 

da qual é gerido o interesse da coletividade pela Administração Pública. 
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METODOLOGIA  

 

O problema de pesquisa que o presente trabalho pretende investigar é a compatibilização 

da igualdade de partes, da neutralidade e da independência do tribunal arbitral com a atribuição 

democrática que a Administração possui de gerir a coisa pública e zelar pelo interesse da 

sociedade dentro da sua esfera de competência legítima. 

Nesse sentido, será necessário pesquisar parâmetros de controle que conservem a 

arbitragem como escolha vantajosa de solução de controvérsias envolvendo a Administração 

Pública. Tais parâmetros devem preservar a arbitragem como forma célere e especializada de 

resolução de conflitos, que tem como finalidade proteger o investidor privado de eventuais atos 

ilícitos praticados pelo Estado, sem que se permita a substituição do administrador público pelo 

árbitro, haja vista a necessária divisão horizontal de funções dentro do Estado de Direito. O 

amparo do investimento deve ser compatibilizado com o poder/dever do Estado de gerir a coisa 

pública  

As arbitragens que envolvem a Administração Pública são necessariamente de Direito. 

As sentenças produzidas têm os mesmos efeitos da sentença judicial e são definitivas, não 

podendo ser modificadas pelo Poder Judiciário. Ademais, o árbitro, no exercício da função, é 

considerado juiz de fato e de direito 

Tais características levam a uma caracterização inicial da arbitragem, para fins de 

pesquisa, como uma espécie de jurisdição, ou seja, como atividade de resolução de conflitos 

por meio da aplicação do direito objetivo ao caso concreto caracterizada pelo caráter definitivo 

da decisão que produz.  

Partindo dessa premissa, o presente trabalho analisará o arcabouço teórico que, tendo 

como base a separação de poderes, busca parâmetros para o controle judicial da Administração 

Pública. Após, tendo em vista a natureza igualmente jurisdicional12 da atividade dos árbitros, 

por meio do método dedutivo, avaliar-se-á aplicação desses parâmetros na arbitragem. 

                                                 
12 Para fins do presente trabalho, será adotada a tese da natureza jurisdicional da arbitragem, haja vista a identidade 

material entre a atividade do juíz e do árbitro. Não obstante, como explica Rafael Carvalho Rezende Oliveira, é 

possível mencionar três entendimentos sobre a natureza da arbitragem: “a) contratual ou privatista: sustenta a 

natureza contratual da arbitragem, pois a sua instituição e os poderes do árbitro dependem da manifestação de 

vontade das partes; b) jurisdicional ou publicista: defende a natureza jurisdicional do processo arbitral, uma vez 

que os árbitros são juízes de fato e de direito que solucionam conflitos de interesse, cuja decisão não está sujeita à 

homologação do Judiciário; e c) intermediária ou mista: ao lado da autonomia de vontade das partes na instituição 

e na definição da extensão da arbitragem, destaca o seu caráter público, mas não estatal, no processo de solução e 

pacificação de conflitos.” OLIVEIRA, Rafael carvalho Rezende. A arbitragem nos contratos da Administração 

Pública e a Lei nº 13.129/2015: novos desafios. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, 

ano 13, n. 51, p. 59-79, out./dez. 2015. p. 60. 
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A hipótese atrelada ao problema de pesquisa é a de que os árbitros, embora pratiquem 

atividade semelhante àquela exercida pelos juízes, por serem especialistas nas matérias que 

julgam e por não pertencerem ao Poder Judiciário, poderiam exercer um controle mais intenso 

da Administração Pública do que aquele exercido pelos juízes.  

Assim, o presente estudo buscará auxílio na doutrina estrangeira e na jurisprudência 

internacional sobre arbitragens de investimento envolvendo litígios entre Estado e particular, 

para que sirvam como instrumento na busca por balizas que compatibilizem a proteção jurídica 

do investidor e a soberania do Estado receptor dos recursos financeiros. 

Com base nas informações obtidas, buscar-se-á estabelecer eventuais parâmetros que 

permitam o equilíbrio entre a preservação da arbitragem e o respeito à margem de escolha 

legítima por meio da qual é gerido o interesse da coletividade pela Administração Pública.  

Prosseguindo no estudo, será aprofundada a análise da expressão “direitos patrimoniais 

disponíveis”, por meio de pesquisa bibliográfica, visando verificar se há formas de aplicação 

desse conceito que promovam balizas para o controle da Administração Pública pela via 

arbitral. 
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1. CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

O Controle da Administração Pública é tema complexo que vem passando por 

reinterpretações ao longo dos últimos anos, de forma a acompanhar a evolução tecnológica e as 

alterações na forma de organização do Estado. 

O controle da Administração Pública envolve três dimensões: i) o controle do poder, 

que visa a garantir a liberdade e tutelar os indivíduos contra o arbítrio do governante; ii) o 

controle dos meios, que é voltado para a otimização da gestão pública, visando a defesa da 

eficiência e probidade; e iii) o controle dos objetivos, que busca preservar a estabilidade e 

permanência das políticas públicas voltadas à sociedade.13 

 Neste capítulo de abertura, buscar-se-á apresentar a evolução de um típico controle da 

Administração Pública, que é aquele exercido pelo Judiciário. O objetivo dessa parte inicial é 

apresentar as bases teóricas atuais sobre o controle judicial do Poder Público para, 

posteriormente, averiguar se elas seriam aplicáveis à arbitragem e, em caso positivo, em que 

medida. 

 

1.1 DO DESCONTROLE AO CONTROLE PELAS NORMAS CONSTITUCIONAIS 

 

Antes analisar especificamente o controle que o árbitro exerce sobre a legitimidade da 

atuação estatal, mostra-se importante conhecer a evolução do controle da Administração 

Pública.  

A limitação do poder do Estado se confunde com o nascimento do Estado de Direito. 

Nas palavras de Chevallier: 

 

No coração da teoria do Estado de Direito, há, então, o princípio segundo o 

qual os diversos órgãos do Estado somente podem agir em virtude de uma 

habilitação jurídica: todo uso da forma material deve estar fundado numa 

norma jurídica; o exercício do poder se transforma em uma competência, 

instituída e enquadrada pelo direito.14 

 

Não obstante, a submissão do poder estatal ao Direito e o surgimento de um direito 

administrativo não ocorreu de forma disruptiva. Mesmo após a queda dos regimes absolutistas 

o estabelecimento de um direito limitador do poder público foi um processo longo e tortuoso. 

                                                 
13 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Os grandes desafios do controle da Administração Pública. Fórum 

de Contratação e Gestão Pública  FCGP, Belo Horizonte, ano 9, n. 100, p. 730, abr. 2010. p. 12-13 
14 CHEVALLIER, Jacques. O estado de direito. Tradução A. Pozzo. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 14 
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É corrente entre os autores franceses, italianos e brasileiros a referência à lei do 28 do 

pluviose, do ano VIII (1800), como o ato de surgimento do direito administrativo e de 

rompimento com o antigo regime. Seria a primeira vez que a Administração francesa estaria 

submetida a uma organização juridicamente garantida e obrigatória.15  

Contudo, ao se analisar mais a fundo o contexto da época, se verifica que a edição da 

citada lei e o surgimento de um direito administrativo foi construído a partir da jurisprudência 

do Conselho de Estado, da qual se autovinculou o Poder Executivo, com as suas peculiaridades 

decorrentes da supremacia do interesse público, das prerrogativas fornecidas à Administração, 

da discricionariedade e da insindicabilidade do mérito administrativo. Portanto, antes de 

envolver uma superação do modelo de Estado anterior, esse direito administrativo original 

representou uma forma de manutenção das práticas administrativas do antigo regime.16 

Embora pautada na separação de poderes, a criação de uma jurisdição administrativa, 

interna ao Poder Executivo, paradoxalmente serviu para blindar à Administração Pública 

francesa do controle externo de outros órgãos. O início do direito administrativo moldado a 

partir da jurisprudência do Conselho de Estado serviu mais para assegurar prerrogativas às 

autoridades do que direitos individuais em face do Estado. Havia nessa época um Estado de 

Direito formal, no qual o Estado continuava superior aos membros da sociedade.  

A superação desse Estado vinculado ao Direito de forma meramente formal, só veio 

mais tarde. Como elucida Diogo de Figueiredo Moreira Neto:  

 

Essa importante transformação só viria a ocorrer com a superação do conceito 

positivista de Estado de Direito, que era um modelo, por certo, atento à 

legalidade, mas desinteressado da legitimidade, ao se alçar a uma etapa 

evolutiva em que, enquanto estatuto do poder, viesse a nele se incorporar o 

homem – simultaneamente como origem e protagonista do poder – um 

fenômeno juspolítico que atingiria sua consubstanciação atual no modelo de 

Estado Democrático de Direito, inaugurado com a Lei Fundamental de Bonn 

e voltado tanto à legalidade quanto à legitimidade do poder.17 

 

No século XX, o Direito Público, dentro do qual está inserido o Direito Administrativo, 

sofreu grandes mudanças, que trouxeram novos contornos de análise sobre da atuação jurídica 

do Estado contemporâneo.  

                                                 
15 MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. 2ª. ed. São Paulo: RT, 2003. p. 14. 
16  BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo. Direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização. 3a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. p. 11. 
17 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do direito público. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 18. 
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Na Europa, após a segunda guerra mundial, face aos regimes autoritários que praticaram 

graves violações aos direitos humanos, muitos sob o amparo da lei, surge a tendência de 

superação daquele positivismo jurídico18 que outrora havia prevalecido sobre o direito natural.19  

Neste contexto nasce um novo constitucionalismo, que tem como base os direitos 

fundamentais, e, como núcleo do sistema jurídico, o ser humano. A constituição passa a 

impregnar todos os ramos do Direito, que agora precisam ser relidos sob o filtro constitucional, 

com respeito a valores e princípios. A reunião do ideário democrático com o constitucionalismo 

faz nascer o Estado Substantivo de Direito, também chamado de Estado Democrático de Direito 

ou Estado Constitucional de Direito. 

A Constituição alemã, chamada de Lei Fundamental de Bonn, de 1949, foi a primeira a 

prever, no seu texto, o conceito de Estado de Direito em sua versão ampliada, que consagra a 

dimensão formal de submissão do Estado ao direito e, sobretudo, à Constituição e a dimensão 

material, voltada à proteção dos direitos fundamentais. Esclarecedoras são as palavras de 

Chevallier: 

 

Portanto, o Estado de Direito não é mais uma simples teoria, mas ele se torna 

um princípio que comanda o sistema de direito positivo e esse sistema é 

irredutível a uma simples articulação de normas: o vocábulo já não evoca mais 

somente a existência dessa ordem jurídica hierarquizada, como também um 

conjunto de direitos e liberdade; supondo certo “estado do direito”, ele tende 

a adquirir um caráter “substancial, que o aproxima do Rule of Law britânico. 

[...] 

Assim, o sistema do Estado de Direito se assenta na imbricação de aspectos 

formais e substanciais, doravante percebidos como indissociáveis: a 

hierarquia das normas já não é concebida como uma simples polícia interna 

da ordem jurídica, mas como um meio de proteção dos direitos 

fundamentais.20 

 

                                                 
18 Cf. BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. Tradução Márcio Pugliesi, Edson 

Bini e Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1995. 
19 Barroso explica que: “O jusnaturalismo moderno, desenvolvido a partir do século XVI, aproximou a lei da razão 

e transformou-se na filosofia natural do Direito. Fundado na crença em princípios de justiça universalmente 

válidos, foi o combustível das revoluções liberais e chegou ao apogeu com as Constituições escritas e as 

codificações. Considerado metafísico e anti-científico, o direito natural foi empurrado para a margem da história 

pela ascensão do positivismo jurídico, no final do século XIX. Em busca de objetividade científica, o positivismo 

equiparou o Direito à lei, afastou-o da filosofia e de discussões como legitimidade e justiça e dominou o 

pensamento jurídico da primeira metade do século XX. Sua decadência é emblematicamente associada à derrota 

do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha, regimes que promoveram a barbárie sob a proteção da 

legalidade.” BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito (O triunfo tardio 

do direito constitucional no Brasil). Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 240, p. 1-42, abr. 2005., 

p. 4.  
20 CHEVALLIER, Jacques. O estado de direito. Tradução A. Pozzo. Belo Horizonte: Fórum, 2013. P 60 
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Outras constituições europeias também deram destaque para o cidadão e para os direitos 

fundamentais, podendo ser citadas a Constituição Italiana de 1946, a Constituição Portuguesa 

de 1976 e a Constituição Espanhola de 1978. 

No Brasil, a grande transformação ocorreu com a promulgação da Constituição de 1988, 

que marcou a passagem de um regime autoritário para um Estado Democrático de Direito, com 

a previsão em seu texto de um extenso rol de direitos fundamentais, além de diversas normas 

voltadas a disciplinar a atuação do Estado. Luís Roberto Barroso explica o que seria esse 

chamado neoconstitucionalismo:21 

 

Em suma: o neoconstitucionalismo ou novo direito constitucional, na acepção 

aqui desenvolvida, identifica um conjunto amplo de transformações ocorridas 

no Estado e no direito constitucional, em meio às quais podem ser assinalados, 

(i) como marco histórico, a formação do Estado constitucional de direito, cuja 

consolidação se deu ao longo das décadas finais do século XX; (ii) 

como marco filosófico, o pós-positivismo, com a centralidade dos direitos 

fundamentais e a reaproximação entre Direito e ética; e (iii) como marco 

teórico, o conjunto de mudanças que incluem a força normativa da 

Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de 

uma nova dogmática da interpretação constitucional. Desse conjunto de 

fenômenos resultou um processo extenso e profundo de constitucionalização 

do Direito.22 

 

Arraigado com essa nova visão da constituição, o Estado deixa de ser aquele ente 

meramente executor da vontade do legislador para se apresentar como um Estado condicionado 

pela Constituição, zelador dos direitos fundamentais e servo da sociedade. 

O direito administrativo, preocupado com valores e princípios, que vê o Estado como 

ferramenta de garantia do bem-estar da sociedade, passa a rever velhos dogmas, como o 

princípio da supremacia do interesse público, da intangibilidade das decisões discricionárias e 

da vinculação positiva à legalidade estrita. 

Nessa esteira, com a constitucionalização do direito administrativo: i) a Constituição e 

não mais a lei, passa a ser o norte da vinculação administrativa à juridicidade; ii) a definição de 

                                                 
21 A crítica ao neoconstitucionalismo será apresentada mais adiante. Sobre o tema, vide: LEAL, F. "A Constituição 

diz o que eu digo que ela diz&quot;. Revista Brasileira de Direitos Fundamentais & Justiça, v. 12, n. 39, p. 99-

143, 26 mar. 2019. ARGUELHES, Diego Werneck. Poder não é querer: Preferências restritivas e redesenho 

institucional no Supremo Tribunal Federal pós-democratização. In: Daniel Sarmento. (Org.). Jurisdição 

Constitucional e Política. 1 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. ÁVILA, Humberto. Neoconstitucionalismo: entre 

a ciência do direito e o direito da ciência. In: Revista Eletrônica de Direito do Estado, Salvador, n. 17, 2009. 

Disponível em: . Acesso em: 06/04/2015. SUNDFELD, Carlos Ari. Princípio é preguiça. In: do mesmo. Direito 

Administrativo Para Céticos. São Paulo: Direito GV/ Malheiros, pp. 60-84, 2012. 
22 BARROSO, Luís Roberto. A reconstrução democrática do direito público no Brasil  (Luís Roberto Barroso – 

organizador). Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 20 
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interesse público deixa de estar ao arbítrio do administrador, passando a depender de juízos de 

ponderação proporcional entre os direitos fundamentais e valores consagrados 

constitucionalmente; iii) a discricionariedade passa a ser devidamente motivada por critérios 

técnicos e jurídicos, com foco na eficiência; iv) o Poder Executivo unitário cede espaço para 

uma administração em rede,23 a qual pertence uma miríade de autoridades administrativas 

independentes.24 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto cita quatro pilares democráticos desse novo 

constitucionalismo que conforma a atuação do Estado, quais sejam: i) o primado dos direitos 

fundamentais; ii) a subsidiariedade, entendida essa como fator de reorganização do Estado, com 

a superação da separação de poderes para uma separação de funções autônomas, mais adequada 

à atual sociedade pluriclasse; iii) a legitimidade da ação do Poder Público, com a conversão da 

tradicional democracia indireta em democracia direta ou semidireta, por meio da 

procedimentalização e abertura à participação dos interessados na tomada de decisão, como 

forma dotar de legitimidade democrática a ação administrativa; e iv) Constituição como ordem 

de valores, com a elevação dos princípios a uma categoria normativa autônoma e dotada de um 

sistema de eficácia próprio.25   

Contudo, essa expansão do neoconstitucionalismo, carregado de valores e princípios, 

quase onipresente, também trouxe consequências indesejadas.  

 

1.2 NEOCONSTITUCIONALISMO, PREDOMINÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO E INSEGURANÇA 

 

Dentre os efeitos causados por esse novo modelo de constitucionalismo destacam-se o 

reconhecimento da normatividade dos princípios, a superação do formalismo, a filtragem 

constitucional, a reconciliação do Direito com a moral e a judicialização da política e das 

relações sociais, com a transferência do poder decisório para o judiciário.26 

O fortalecimento do neoconstitucionalismo, a partir da segunda metade do século XX, 

foi acompanhado daquilo que se convencionou chamar de crise da lei. A inflação legislativa,27 

o descrédito do Poder Legislativo, a jurisdição constitucional e o fortalecimento de um Estado 

                                                 
23 Cf. Guerra, Sérgio. Agências Reguladoras da Organização Administrativa Piramidal à Governança em Rede. 

Rio de Janeiro: Editora Forum, 2012. 
24  BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 25-26   
25 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do direito público. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. P.64-66. 
26  NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional: teoria, história e métodos de 

trabalho. Belo Horizonte: Forum, 2012, 1.ed. p. 565/566. 
27 O aumento da quantidade de leis veio acompanhada da perda da qualidade legislativa.  
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Social, responsável por diversas funções sociais e econômicas, antes relegadas à seara privada, 

restou por desvalorizar a lei. O aumento da quantidade de leis veio acompanhada da perda da 

qualidade legislativa. Nas lições de Patrícia Baptista: 

 

Em primeiro lugar, deve-se apontar, como fator de insegurança interna do 

direito, a perda da qualidade da própria ordem jurídica. Foram-se os dias de 

louvor aos grandes códigos, obras-primas de rigor técnico-formal, pilares da 

certeza do direito no Estado liberal. No lugar de algumas poucas leis feitas 

com vocação para a permanência, hoje vicejam leis mal redigidas, 

tecnicamente defeituosas e, muitas vezes, explicitamente contraditórias. Além 

disso, diante da incapacidade de atender a todas as demandas de regulação 

apresentadas pela sociedade, o legislador cada vez mais lança mão de 

conceitos jurídicos indeterminados, de cláusulas gerais e de tipos abertos. 

Surge, assim, o problema da indeterminação do direito, que sobrecarrega 

excessivamente o aplicador. 

 

Nesse cenário, cresce em importância os princípios28 constitucionais. Se antes negava-

se força normativa aos princípios, em função do seu elevado nível de generalidade e abstração, 

agora a doutrina contemporânea enfatiza a força vinculante da principiologia constitucional, 

que passa a não depender de mediação do legislador infraconstitucional para produzir efeitos 

jurídicos. Os princípios constitucionais deixam de ser vistos como meios de integração do 

Direito e convertem-se em autênticas normas situadas no patamar mais elevado da ordem 

jurídica.29 

A Administração Pública, não mais vinculada à lei, mas à juridicidade, para cumprir 

suas múltiplas atribuições, se encarrega de interpretar o direito para aplicá-lo ao caso concreto. 

Como esclarece Juliana Bonacorsi de Palma:  

 

Administrar não é aplicar a lei de ofício. Administrar é interpretar normas 

públicas para aplicação em casos concretos. Especialmente no caso brasileiro, 

em que as leis dirigidas à Administração são pouco detalhistas e prenhes de 

indeterminação jurídica, a interpretação é uma.30 

                                                 
28 A produção bibliográfica contemporânea sobre os princípios é extensa. Veja-se, em especial, DWORKING, 

Ronald Taking Rights Seriously. Cambridge : Harvard University Press, 1 998. p. 14/45; ALEXY, Robert. Teoria 

de los Derechos Fundamentales (trad. de Ernesto Garzón Valdés) . Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 

1993 . p. 81/172; CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: 

Almedina, 1997; BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1993. p. 228/266; 

BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos Teóricos e Filosóficos do Novo Direito Constitucional Brasileiro (pós-

modernidade, teoria crítica e pós-positivismo) post scriptum in Interpretação e Aplicação da Constituição, 5ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 277/343; e ÁVILA, Humberto Bergmann. Teoria dos Princípios: da definição à 

aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2004. 
29 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 63/64.   
30 PALMA, Juliana Bonacorsi de. A proposta de lei da segurança jurídica na gestão e do controle públicos e as 

pesquisas acadêmicas, São Paulo: SBDP, 2019. p. 8. Disponível em http://www.sbdp.org.br/wp/wp-

content/uploads/2019/06/LINDB.pdf. Acesso em:14 nov. 2019.  

http://www.sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2019/06/LINDB.pdf
http://www.sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2019/06/LINDB.pdf


 

22 

  

Não havendo textos normativos precisos, muitos atos administrativos são firmados e 

relações jurídicas estabelecidas sem a confiança de que, em caso de eventual ação judicial, esses 

serão mantidos pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário é chamado a se manifestar sobre a 

juridicidade de atos estatais e, por diversas vezes, acaba exercendo um controle com base em 

princípios e textos legais de larga abertura semântica, impondo a sua interpretação sobre aquela 

realizada pelo Poder Executivo. 

Desse modo, o Judiciário, mesmo sem a legitimidade democrática dos demais Poderes, 

cujos maiores representantes são eleitos pelo voto popular, acaba se sobrepondo aos demais, 

fato que gera efeitos danosos ao equilíbrio e a harmonia entre as funções essenciais do Estado. 

Há também prejuízos para a implementação de diversas políticas públicas, uma vez que são os 

juízes, mesmo distante da realidade da Administração Pública, que acabam fazendo 

determinadas escolhas administrativas em substituição ao gestor público. Oportunas as palavras 

de Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto e Juliana Bonacorsi de Palma: 

 

Diretamente, o controlador toma a decisão administrativa no lugar do gestor. 

Aceita esta avocação e, aí sim, torna o administrador mero braço mecânico 

(não do legislativo, mas das instâncias de controle). É o próprio controlador 

que modela a atividade-fim, ou seja, o específico modo de satisfação das 

finalidades públicas por meio de comandos concretos. Vários são os exemplos 

recolhidos da prática administrativa, como determinações de aumento de 

vagas em creches públicas, de construção de novas utilidades públicas ou de 

inserção ou supressão de cláusulas contratuais. A depender do quão incisiva 

for a sua intervenção, o controlador se coloca como colaborador do gestor no 

exercício das competências administrativas (relação de controle por 

cooperação) ou, então, toma o lugar do gestor por completo (relação de 

controle por substituição). Note-se que, aqui, limitadíssimo é o espaço de 

inovação ou de protagonismo da Administração Pública: ela se resume a 

responder às demandas do controlador.31 

 

Assim, há a diminuição dos níveis de certeza, previsibilidade e confiabilidade das 

relações jurídicas, enfraquecendo-se a segurança jurídica, base fundamental da organização 

social e do Estado Democrático de Direito. Além disso, o deslocamento de decisões públicas 

                                                 
31 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Os sete impasses do controle 

da administração pública no Brasil. In: PEREZ, Marcos Augusto; SOUZA, Rodrigo Pagani de. Controle da 

administração pública. Belo Horizonte: Forum, 2017. p. 27 
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para o Judiciário favorece a elitização, haja vista alijar do debate aqueles que não dominam a 

linguagem dos tribunais e nem conseguem acesso a esse fórum de discussão.32 

Outra consequência do agigantamento do controle é a ossificação da Administração 

Pública. O receio de ver sua decisão ser contestada e, eventualmente, acabar sendo 

responsabilizado pessoalmente, mesmo sem violar diretamente o texto legal, leva o gestor 

público honesto a se abster de decidir.33 

Não obstante, o direito não é estático. A mudança que vem ocorrendo no aparelhamento 

Estatal, que busca acompanhar a evolução do mundo moderno, induz novas transformações no 

direito administrativo. 

 

1.3 O ESTADO REGULADOR E AS TRANSFORMAÇÕES DO DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

No final do século passado, o rápido avanço tecnológico, a globalização, o encurtamento 

das fronteiras entre os países e o endividamento do Estado, que naquele momento era 

responsável por intervir diretamente em diversos setores da sociedade, foram fatores que 

forçaram uma mudança na sua estrutura. 

No fim dos anos 70, na Europa, começa a ascender o que se tem chamado de Estado 

Regulador,34 fruto de uma estratégia combinada de liberalização da economia, privatizações de 

empresas estatais e reformas do Estado.35 Como explica Giandomenico Majone: 

 

                                                 
32 BARROSO, Luís Roberto. In: George Salomão Leite; Ingo Walfgang Sarlet. (Org.). Jurisdição Constitucional, 

Democracia e Direitos Fundamentais: estudos em homenagem ao Ministro Gilmar Ferreira Mendes.Salvador: 

Editora JusPodivm, 2012, v. 1, p. 363-406. p. 375 
33 Floriano de Azevedo Marques Neto e Rafael Véras de Freitas apelidaram esse fenômeno de “apagão das 

canetas”. MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. FREITAS, Rafael Véras. O artigo 28 da nova LINDB: um 

regime jurídico para o administrador honesto. Consultor Jurídico - 25 de maio de 2018. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/2018-mai-25/opiniao-lindb-regime-juridico-administrador-honesto>. Acesso em 14 

nov. 2019. 
34 Nas palavra de Paulo Todescan Lessa Mattos: “Assim, quando se discute a passagem do Estado liberal para o 

Estado regulador no início do século XX, que depois será aprofundado no contexto do Welfare State Keynesiano, 

especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, é necessário compreender as características desse modelo de 

Estado regulador. Será um Estado regulador, em sentido amplo, na medida em que associará mecanismos de 

regulação monetária e fiscal com mecanismos de planejamento econômico. Mas será também regulador, em 

sentido estrito, na medida em que desenvolverá técnicas administrativas de correção de falhas de mercado (cf. 

descrito no capítulo 1 do presente trabalho), na forma de regulação da prestação de serviços ao consumidor e 

proteção do mercado concorrencial.” MATTOS, Paulo Todescan Lessa. O novo estado regulador no Brasil: 

eficiência e legitimidade. São Paulo: Singular, 2006. 
35 Ao definir Estado regulador ou Estado regulador-controlador, Odete diz que nesses “O Estado retira-se de vários 

setores, transferindo-os à execução privada, mas fixa regras, fiscaliza seu cumprimento e aplica sanções. Em 

âmbitos considerados sensíveis para a sociedade, e antes não disciplinados, edita normas a respeito e cria órgãos 

específicos para controla-los, como a Agencia de Vigilância Sanitária e a Agência de Saúde Suplementar, no 

Brasil. MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. 2a. ed. São Paulo: RT, 2003. Pág. 132. 
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O fracasso da regulação através da propriedade estatal explica a mudança para 

um modo alternativo de controle, pelo qual os serviços públicos e outros 

setores, considerados importantes ao interesse público, são deixados em mãos 

privadas, mas sujeitos a regras desenvolvidas e aplicadas por agências 

especializadas. Essas entidades normalmente são criadas por estatuto, como 

autoridades administrativas independentes, no sentido de que lhes é permitido 

operar fora da linha de controle hierárquico pelos ministérios do governo 

central. Assim, o nexo causal entre a privatização e a regulação legal 

proporciona uma importante explicação, ainda que parcial, para o crescimento 

do Estado regulador.36 

 

O Estado Prestacional, também chamado de “Estado Providência”, “Estado do Bem-

estar Social” ou “Estado Keynesiano”, surgido no período posterior à segunda guerra mundial, 

que se preocupava com a distribuição de renda, gestão macroeconômica e com a atuação direta 

na economia para prestar à sociedade os serviços públicos e as atividades econômicas 

estratégicas, não estava conseguindo cumprir seu papel, haja vista o aumento das taxas de 

desemprego, crescimento da inflação, aumento das despesas públicas, rápida evolução 

tecnológica e o advento da globalização.37 

Face à crise instalada, a estratégia adotada foi um movimento de alteração na forma de 

atuação do Estado, com a delegação de serviços públicos e atividades monopolizadas à 

iniciativa privada, passando o Poder Público a atuar preponderantemente como agente 

normativo e regulador, muitas vezes por meio da descentralização administrativa-decisória e a 

criação de entes reguladores independentes. No Brasil a reforma reguladora foi implantada na 

década de 90, sob inspiração norte-americana,38 durante o governo do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso, seguindo o plano diretor dirigido pelo Luiz Carlos Bresser Pereira.39 

                                                 
36 MAJONE, Giandomenico. Do estado positivo ao estado regulador. In Regulação Econômica e Democracia: o 

debate europeu. 2. Ed. (Paulo Todescan Lessa Mattos – Coord.) São Paulo: RT, 2017. Pág 10. 
37 Nesta época, nas palavras de Odete Madauar: “Realizaram-se reformas econômicas, no sentido da liberalização 

de mercado, desregulação e privatização, com reflexos na Administração Pública e no direito administrativo. 

Muitos países efetuaram ou buscam efetuar a reforma fiscal, tributária, previdenciária e do Judiciário. Além desses, 

outros fatores desencadearam o movimento de reforma administrativa, por exemplo: crise financeira do Estado; 

descontentamento da sociedade com a atuação do setor público; busca de eficiência dos órgãos estatais. 

MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. 2a. ed. São Paulo: RT, 2003. Pág. 132. 
38 Importante destacar que, embora a inspiração do modelo fosse americana, a adoção do sistema de agências 

reguladoras no Brasil e nos Estados Unidos teve finalidade diametralmente oposta. Enquanto nos Estados Unidos 

a regulação por meio de organismos independentes visou uma maior presença estatal na economia, no Brasil, ao 

contrário, a pretensão era uma diminuição do tamanho do Estado. De qualquer forma, o ponto em comum em 

ambos era a adoção de uma regulação suave (light intervention). Sobre o tema, confira: GUERRA, Sérgio. 

Aperfeiçoando a Regulação brasileira por agências: quais lições podem ser extraídas do sesquicentenário modelo 

norte-americano? In Teoria do Estado Regulador. (Sergio Guerra – Coord.) Curitiba: Juruá, 2015. p. 13 a 106; e 

GUERRA, Sérgio. Separação de Poderes, Executivo Unitário e Estado Administrativo no Brasil. REI – Revista de 

Estudos Institucionais, v. 3, n. 1, p. 123-152, ago. 2017. Disponível em: 

<https://estudosinstitucionais.com/REI/article/view/151>. Acesso em: 15 dez. 2019 
39 . Nas palavra de Bresser: “O resultado foi elaborar, ainda no primeiro semestre de 1995, o Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado e a emenda constitucional da reforma administrativa, tomando como base as 
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Por meio dessa reforma gerencial, pretendia o governo da época diminuir o papel do 

Estado na economia, com a descentralização administrativa e a criação de entidades 

independentes, para, com isso, cortar custos e criar um ambiente de segurança jurídica favorável 

ao necessário investimento privado que, em grande parte, adviria do exterior.40   

A criação dessas entidades, idealmente especializadas e neutras, seria o meio necessário 

para trazer segurança ao investimento de vultuosas quantias na prestação de atividades de 

relevante interesse coletivo que seriam delegadas à iniciativa privada. Pretendia-se, com a 

reforma, que setores sensíveis da economia fossem protegidos das intempéries políticas, com o 

surgimento, por meio da deslegalização/delegificação, 41 de sistemas equilibrados, regulados 

por organismos com poderes de organização, normatização e resolução de conflitos 

intrasistêmicos. A ideologia econômica cederia espaço para a ações de resultado, com foco no 

melhor retorno possível para a sociedade, passando a eficiência42  a ser o eixo central da 

atuação.43 

No contexto dessas mutações ocorridas no Estado os “esquemas do pensamento não são 

suficientes: é necessário se esforçar para construir novas ferramentas, forjar outros instrumentos 

de análise; e a concepção tradicional de Estado deve ser reavaliada”.44 

O Direito sentiu os reflexos dessas mudanças. Embora as alterações estejam em curso e 

ainda sejam objeto de controvérsias naturais, que ocorrem em todas as evoluções de 

                                                 
experiências recentes em países da OCDE, principalmente o Reino Unido, onde se implantava a segunda grande 

reforma administrativa da história do capitalismo: depois da reforma burocrática do século passado, a reforma 

gerencial do final deste século.” BRESSER-PEREIRA. Luís Carlos. Do estado patrimonial ao estado gerencial. In 

Pinheiro, Wilheim e Sachs (orgs.), Brasil: Um Século de Transformações. S.Paulo: Cia. das Letras, 2001: 222-

259.p 245. 
40  Nas palavras de Silvia Faber Torres: “a administração Pública gerencial procura romper com as pesadas 

estruturas centralizadas, hierárquicas e formais, visando a uma gestão dinâmica, flexível e descentralizada, que 

não se volta demasiadamente a processos de controle mas sim a resultados que beneficiam, em última instância, o 

cidadão. Resenhem-se as tônicas da Administração gerencial nas palavras de Bresser Pereira, com autoridade de 

quem implementou definitivamente, no Brasil, a tão necessária `reforma` do Estado que já tinham realizado, com 

êxito, diversos países, como Inglaterra, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália e, posteriormente, Chile e 

Argentina. TORRES, Silvia Faber. Princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2001. Pág. 161 
41 Cf. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito Regulatório. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 123/128. 
42  A eficiência administrativa viria a alcançar status de princípio constitucional com a edição da emenda 

constitucional n°19/98. 
43  Neste contexto foram criadas nove agências reguladoras federais durante o Governo Fernando Henrique 

Cardoso, a décima no Governo Luis Inácio Lula da Silva, e a última no governo de Michel Temer; quais sejam: 

ANA - Agência Nacional e Águas, ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil, ANATEL - Agência Nacional 

de Telecomunicações, ANCINE - Agência Nacional de Cinema, ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, 

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, 

ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres e 

a ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária e AMN – Agência Nacional de Mineração. 
44 CHEVALLIER. Jacques. O estado pós-moderno. Tradução Marcal Justen Filho. Belo Horizonte: Fórum, 2009. 

p. 11 
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pensamento, há alguns pontos que podem ser destacados nesse moderno Direito Público. Nas 

lições de Daniel Sarmento: 

 

Em primeiro lugar, desponta a aversão às construções e valores jurídicos 

universais, o que se aplica, por exemplo, aos direitos humanos. Por outro lado, 

o monismo jurídico, fundado no monopólio da produção de normas pelo Poder 

Público, abre espaço para o pluralismo, com o reconhecimento das fontes não 

estatais do Direito, cujo campo de atuação tende a ser ampliado com a crise 

do Estado, impulsionada pelo processo de globalização. O Direito pós-

moderno pretende-se também mais flexível e adaptável às contingências do 

que o Direito da Modernidade. No novo modelo, ao invés de impor ou proibir 

condutas, o Estado prefere negociar, induzir, incitar comportamentos, o que 

torna o seu Direito mais “suave” (soft law). Parte-se da premissa de que a 

intervenção normativa do Estado tende a perturbar o funcionamento dos 

subsistemas sociais. Prefere-se a auto-regulamentação de mercado ou dos 

subsistemas sociais à hetero-regulamentação estatal. Na resolução de 

conflitos, ganham importância os instrumentos substitutivos da jurisdição 

estatal, como a arbitragem e a mediação. A separação entre Estado e sociedade 

civil, nesse contexto, torna-se mais tênue e nebulosa do que nunca.45 

 

José Vicente Santos de Mendonça cita quatro características básicas do atual direito 

administrativo: “Ele é (i) próximo aos métodos americanos, (ii) pragmatista e empirista, (iii) 

assistematizador e assistemático, e (iv) descrente na centralidade do direito como chave de 

interpretação da vida econômica, política e social.”46 

O grande efeito que o avanço tecnológico e a complexidade da vida moderna 

ocasionaram no Direito foi evidenciar a sua incompletude. Respostas que nem mesmo a ciência 

moderna encontram, certamente também não são encontradas no ordenamento jurídico.  

As inovações tecnológicas trouxeram, junto com inúmeros benefícios, novos desafios. 

Atualmente os riscos ultrapassam os limites geográficos e, mesmo eventos ocorridos em lugares 

muito distantes, podem impactar e influenciar de forma trágica a vida de outras pessoas. São 

tantos fatores de influência que fica difícil fazer previsões e adotar medidas preventivas.47 O 

aplicador do direito que se depara com casos complexos, ao necessitar avaliar soluções para 

esses riscos, não encontra respostas diretas no texto normativos. Não obstante, em muitos casos, 

terá que tomar decisões mesmo diante desse ambiente de incerteza.  

                                                 
45  NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional: teoria, história e métodos de 

trabalho. Belo Horizonte: Forum, 2012, 1.ed. p. 392. 
46  MENDONÇA, José Vicente Santos de. A verdadeira mudança de paradigmas do direito administrativo 

brasileiro: do estilo tradicional ao novo estilo. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 265, p. 179-

198, jan. 2014. ISSN 2238-5177. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/18916>. Acesso em: 15 Nov. 2019. 
47  NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional: teoria, história e métodos de 

trabalho. Belo Horizonte: Forum, 2012, 1.ed. p. 390. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/18916
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Para ilustrar a complexidade de alguns temas submetidos aos tribunais, Adrian Vermule 

traz alguns exemplos de análises eivadas de incertezas: 

 

Segurança Laboratorial. O Departamento de Energia quer abrir uma instalação 

de biossegurança nível 3 para manipular patógenos como o vírus da síndrome 

respiratória aguda grave no Lawrence Livermore National Laboratory. O quão 

séria é a possibilidade de patógenos escapem, tanto por causa de acidentes, 

quanto por ataques terroristas? Quantas análises, ou que tipo delas, tribunais 

devem exigir que o departamento conduza antes de autorizar que a instalação 

seja construída? 

Usinas de Energia Nuclear. A Nuclear Regulatory Commission tem de decidir 

se licencia as usinas de energia nuclear. Um dos pontos centrais dessa decisão 

é saber se os combustíveis nucleares gastos que estejam armazenados nessas 

instalações representam uma ameaça à saúde ou ao meio-ambiente. Os 

cronogramas relacionados extrapolam a imaginação, já que alguns dos 

materiais envolvidos têm períodos de meia-vida prolongados por centenas de 

milhares de anos. Como deve a comissão avaliar os possíveis danos? Tribunais 

revisores devem exigir que a agência use premissas cautelosas ou 

conservadoras sobre esses danos?48 

 

O Legislativo, ciente das limitações e incertezas, frente ao avanço tecnológico e a 

tecnicidade crescente, se valeu do citado instrumento de delegificação. Foi transferido para 

entes especializados o processo de tomada de decisões complexas em determinados setores da 

economia. Atualmente, a lei formal convive com diversos subsistemas jurídicos normatizados 

por órgãos e pessoas jurídicas que fazem parte da Administração Pública. 

Por outro lado, cresce o uso de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados. O 

recurso a essa técnica “deve-se à tomada de consciência de que a regra específica e determinada 

acarreta a rigidez do Direito e o rápido envelhecimento da ordem jurídica positivada.”49 Quanto 

mais complexo o emaranhado normativo e menos prescritivos são os textos legais, maior é o 

poder que o intérprete terá para criar o Direito.50  

De outra monta, se o próprio legislador elabora o ordenamento jurídico sabendo de que 

nele não poderá tudo prever, não há razão para se pensar que o aplicador do direito, de forma 

                                                 
48  VERMEULE, Adrian. Decisões racionalemente arbitrárias no direito administrativo. Revista de Estudos 

Institucionais, Rio de Janeiro. v. 3, n. 1, p. 1-47. 2017. p. 7. 
49 MOREIRA, Egon Bockmann; PEREIRA, Paula Pessoa. Art. 30 da LINDB - O dever público de incrementar a 

segurança jurídica. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, p. 243-274, nov. 2018. ISSN 2238-5177. 

Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77657>. Acesso em: 16 Nov. 2019. 
50 Pertinente as observações feitas por José Eduardo Faria: “No entanto, uma vez que o Estado não pode deixar 

esses fatos, situações e conflitos sem algum tipo de controle, sob pena de pôr em risco a estabilidade do regime de 

acumulação e a base institucional necessária tanto ao funcionamento da economia quanto à manutenção da coesão 

social, ele se vê cada vez mais obrigado a recorrer a conceitos jurídicos indeterminados, a abusar dos dispositivos 

legais de caráter programático e a multiplicar o número de normas com textura e tipologia abertas, o que alarga a 

discricionariedade deixada aos intérpretes e descaracteriza os tradicionais papéis exercidos pelos princípios de 

direito, tanto para a resolução dos “casos difíceis” quanto para o fechamento lógico do sistema jurídico”. FARIA, 

José Eduardo. Sociologia jurídica: direito e conjuntura. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 48 
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neutra, encontrará, nesse mesmo ordenamento jurídico, resposta para todos os problemas 

enfrentados no cotidiano.  

Por tais razões, com a perda de importância da lei, se acentua a crise do formalismo 

jurídico iniciada no começo do século XX. Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento 

explicam essa tensão da seguinte forma: 

 

O formalismo jurídico entra em crise no começo do século XX, por diversas 

razões. A ampliação da intervenção do Estado na vida social dera ensejo à 

inflação legislativa, e a profusão das leis gerara a sua dessacralização. O 

princípio da separação de poderes já não podia ser visto de forma tão rígida, e 

a ideia de juiz como “boca que pronuncia as palavras da lei”, à moda de 

Montesquieu, perdera terreno para compreensões que reconheciam, com 

intensidade variável, o papel judicial na criação do Direito. 

Teorias críticas do liberalismo, como o marxismo, tinham servido para 

desmistificar a ideia de que o processo de interpretação e aplicação do Direito 

poderia ser neutro, asséptico e apolítico. A negação da dimensão política da 

interpretação — dizia-se — ocultava a realidade, com o propósito de imunizar 

o intérprete diante de críticas, colaborando para a manutenção do status 

quo. Por outro lado, o desenvolvimento das Ciências Sociais, com estatuto 

epistemológico próprio, dera legitimidade a formas de saber que não se 

baseavam na lógica formal, mostrando outros caminhos possíveis para a 

Ciência do Direito. O avanço no conhecimento da Psicologia revelara, 

ademais, a impossibilidade de se conceber o intérprete do Direito - afinal, um 

ser humano, com paixões, pulsões e inconsciente – uma “máquina de fazer 

subsunções”.51 

 

Há uma descrença na capacidade de o juiz extrair do Direito, de forma mecânica, 

apolítica e inequívoca, sempre a melhor solução para os casos complexos, em linha com o 

pensamento difundido pelo realismo jurídico.52 

 O movimento realista,53 que teve seu berço nos Estados Unidos, no início do século 

XX, contestava o pensamento jurídico clássico, que defendia o Direito como um sistema 

autônomo e coerente. Os realistas duvidavam da capacidade de se separar Direito, moral e 

política, bem como de os operadores do Direito dizerem a vontade abstrata da lei, afastando-se 

das suas concepções pessoais. Oliver Wendell Holmes, um dos precursores do realismo 

jurídico, dizia que o direito era uma profecia sobre aquilo que as cortes iriam decidir. 54   

                                                 
51  NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional: teoria, história e métodos de 

trabalho. Belo Horizonte: Forum, 2012, 1.ed. p. 640. 
52 O realismo jurídico teve como seu principal autor o professor de Havard Christopher C. Langdell. Sobre a obra 

de Langdell, confira: FELDMAN, Stephen M. American legal thought from premodernism to postmodernism: An 

intellectual voyage. Oxford University Press, 2000 
53 Sobre o realismo jurídico, confira: LLEWELLYN, Karl. The Bramble Bush: Llewellyn, Karl Nickerson. The 

bramble bush: On our law and its study. Oceana, 1978; e LEITER, Brian. Legal realism and legal positivism 

reconsidered. Ethics, v. 111, n. 2, p. 278-301, 2001. 
54 Nas palavras do autor: “the primary rights and duties with which jurisprudence busies itself again are nothing 

but prophecies.” HOLMES JR, Oliver Wendell. The path of the law. The Floating Press, 2009. p. 2 
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Como esclarece Luís Roberto Barroso: 

 

Como assinalado, o realismo jurídico, um dos mais importantes movimentos 

teóricos do direito no século XX, contribuiu decisivamente para a superação 

do formalismo jurídico e da crença de que a atividade judicial seria mecânica, 

acrítica e unívoca. Enfatizando que o direito tem ambiguidades e contradições, 

o realismo sustentava que a lei não é o único – e, em muitos casos, sequer o 

mais importante – fator a influenciar uma decisão judicial. Em uma 

multiplicidade de hipóteses, é o juiz que faz a escolha do resultado, à luz de 

suas intuições, personalidade, preferências e preconceitos.55  

 

Há casos nos quais não se verifica uma única e indiscutível solução jurídica. Em 

conflitos complexos, é notória a possibilidade de decisões que, embora distintas, e até mesmo 

contraditórias, sejam consideradas razoáveis.  

Esse choque de realidade, a reflexão acerca das limitações do Direito e o ceticismo em 

relação a sua completude, 56  faz o Direito Público sofrer cada vez mais o influxo do 

pragmatismo 57  jurídico, 58  com seus três elementos fundamentais, quais sejam, o 

antifundacionalismo, o contextualismo e o consequencialismo, aproximando-o do direito da 

Administração Pública americano, que tem uma tendência mais realista e empiricista.59 

O anfundacionalismo recomenda que o pensamento parta do zero. Não há ponto de 

partida e nem destino pré-definido. São rejeitados os dogmas apriorísticos e “qualquer 

                                                 
55  BARROSO, Luís Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: direito e política no Brasil 

contemporâneo. Revista Jurídica da Presidência, v. 12, n. 96, p. 05-43, 2010. 29/30 
56 “Nos tempos modernos o dogma da completude tornou-se parte integrante da concepção estatista do direito, ou 

seja, daquela concepção que faz da produção jurídica um monopólio do Estado. À medida que o Estado moderno 

crescia em potência, esgotavam-se todas as fontes do direito que não fossem a lei, ou seja, o comando do soberano. 

A onipotência do Estado canalizou-se para o direito de origem estatal, e não foi reconhecido outro direito a não 

ser aquele que era emanação direta ou indireta do soberano. [...] Uma expressão macroscópica desse desejo de 

completude foram as grandes codificações; e, observe-se, é justamente no interior de uma dessas grandes 

codificações que foi pronunciado o veredicto de que o juiz deve julgar permanecendo sempre dentro do sistema já 

dado. A miragem da codificação é a completude: uma regra para cada caso.” BOBBIO. Norberto. Teoria Geral do 

Direito; Tradução Denise Agostinetti. 3ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2010. p.276.  
57  O pragmatismo jurídico tem na sua origem o pragmatismo filosófico. O nascimento deste pragmatismo 

filosófico é apontado como datado do início dos anos setenta do século XIX, na Universidade de Cambridge, aonde 

um grupo de estudantes formados, dentre outros, por Charles Peirce, William James e Oliver Wendell Holmes, 

que depois viria a se tornar juiz da Suprema corte dos Estados Unidos, formou aquilo que foi denominado 

sarcasticamente “Clube Metafísco”. Na visão de William James, esse pensamento pragmático seria um método 

para se resolver disputas metafísicas que, sem ele, jamais teriam fim. MENDONÇA, José Vicente Santos de. 

Direito Constitucional econômico: a intervenção do Estado na economia à luz da razão pública e do pragmatismo. 

2a ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. P. 24. 
58 A mais famosa versão do pragmatismo jurídico é obtida nos trabalhos de Richard Posner. Posner, Richard 

A. Law, pragmatism, and democracy. Cambridge: Harvard University Press, 2005. 
59  MENDONÇA, José Vicente Santos de. A verdadeira mudança de paradigmas do direito administrativo 

brasileiro: do estilo tradicional ao novo estilo. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 265, p. 179-

198, jan. 2014 
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pensamento que tenha algum ponto de partida ou fundação estática, perpétua, imutável, abstrata 

e atemporal.”60 

O contextualismo, como o próprio nome diz, é a necessidade de observância do contexto 

social, político cultural e histórico daquele dado momento. 

O consequencialismo, por fim, que pode ser considerada a característica central do 

pragmatismo, é preocupação com os efeitos concretos do ato. Trata-se de traçar as diferentes 

alternativas de decisão e avaliar cada consequência vislumbrada. Nas palavras de Daniel 

Sarmento e Cláudio Pereira de Souza Neto:  

 

Para o pragmatismo jurídico, enfim, o Direito não é um fim em si mesmo. O 

compromisso central do magistrado pragmático não é com a fidelidade ao 

ordenamento posto, nem com a coerência em relação a alguma teoria 

filosófica qualquer, mas com o atendimento das necessidades humanas e 

sociais a que o Direito visa a promover.61 

 

O pragmatismo tem a importância de trazer para o mundo jurídico a preocupação com 

os problemas concretos e com as consequências práticas das decisões judiciais.  

 

1.4 IMPACTO DA NOVA VERTENTE DE INTERPRETAÇÃO NO DIREITO POSITIVO 

 

Esse novo viés de interpretação e aplicação do Direito encontrou guarida nos textos 

legislativos. A incerteza decorrente da aplicação desmedida de normas gerais e abstratas, sem 

a necessária observância dos efeitos práticos da decisão, foi objeto de atenção pelo Código de 

Processo Civil de 2015.62 

Mais recentemente, e com o objetivo indiscutível de combater a insegurança jurídica, 

foi editada a Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018, que trouxe significativas alterações na Lei 

                                                 
60 BINENBOJM, Gustavo. Poder de polícia, ordenação, regulação: transformações político-jurídicas, econômicas 

e institucionais do direito administrativo ordenador. Editora Fórum, 2016. p. 54  
61 NETO, Cláudio Pereira de Souza; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional: teoria, história e métodos de 

trabalho. Belo Horizonte: Forum, 2012, 1.ed. p. 640. 
62 Previu o art. 489, §1º, do CPC/2015, especialmente o inciso II, o seguinte: Art. 489 […] §1º Não se considera 

fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, 

à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - 

empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - 

invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos 

deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar 

precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso 

sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou 

precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação 

do entendimento. 
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de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB (Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de 

setembro de 1942). Na síntese de Eduardo Jordão: “parece-me que uma boa forma de sintetizar 

é dizer que o projeto é antirromântico ou anti-idealista, e que o seu grande objetivo é introduzir 

uma boa dose de pragmatismo e contextualização na interpretação e operação das normas de 

direito público.”63 

Embora se possa entender que a previsão legal de análise das consequências de uma 

determinada decisão que se valha de princípios invista numa redundância,64 ao deixar isso claro, 

o legislativo demonstra a incorporação do consequencialismo 65  no Direito brasileiro. O 

aplicador do Direito, que antes deixava de analisar as consequências, ou fazia tal análise de 

forma velada, agora tem o dever de considerar as repercussões de sua decisão, sob pena de 

produzir uma decisão contrária ao direito posto. Tal exigência agora se encontra de forma 

expressa nos artigos 20 e 21 da citada LINDB.66 

Além do viés consequencialista, a nova lei também veio a assimilar ideias do realismo 

jurídico. Entre os fundamentos de sua criação estão o reconhecimento da existência de normas 

abstratas e a indeterminação do Direito. Com efeito: 

 

A Lei nº 13.655/18 não tem nem de longe a intenção de combater a 

multiplicidade normativa e a fragmentação hermenêutica. Assume tais 

realidades como fato e a partir disso procura enfrentar as consequências 

apresentando critérios e parâmetros para a boa interpretação do Direito.67 

                                                 
63 JORDÃO, Eduardo. Art. 22 da LINDB - Acabou o romance: reforço do pragmatismo no direito público 

brasileiro. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, p. 63-92, nov. 2018. p. 65/66. 
64 Nas palavras de Fernando Leal. “Se princípios são normas com estrutura teleológica, a tomada de decisão com 

base em princípios jurídicos deveria necessariamente envolver um juízo sobre os possíveis efeitos atrelados à 

aplicação de medidas destinadas a realizar os estados de coisas a eles. Justificar decisões com base em princípios 

significa, assim, recorrer invariavelmente a raciocínios consequencialistas.” LEAL, Fernando. "Inclinações 

pragmáticas no Direito Administrativo: nova agenda, novos problemas. O caso do PL 349/15. LEAL Fernando e 

MENDONCA, Jose Vicente. Transformacoes do direito administrativo: Consequencialismo e estrategias. Rio de 

janeiro. Editora FGV. 2016. p. 27. 
65 Um processo de decisão orientado pelo raciocínio consequencialista envolve três elementos: i) exposição das 

diferentes alternativas de decisão; ii) indicação das consequências (efeitos) relacionados a cada uma dessas 

alternativas; e iii) a indicação de um critério valorativo dessas consequências. Sobre o tema: LEAL, Fernando A. 

R. Consequencialismo, racionalidade e decisão jurídica: o que a teoria da decisão e a teoria dos jogos podem 

oferecer? In: Armando Castelar Pinheiro; Antônio J. Maristrello Porto; Patrícia Regina Pinheiro Sampaio. (Org.). 

Direito e Economia: Diálogos. 1ed. Rio de Janeiro: FGV Editora, v. 1, p. 85-113, 2019.  
66 Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos 

abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação 

demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo 

ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. 

Art. 20 . Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos 

sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. 

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de 

ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. 
67 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Art. 23 da LINDB - O equilíbrio entre mudança e previsibilidade na 

hermenêutica jurídica. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, p. 93-112, nov. 2018. p. 97/98. 
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 Diversos dos seus dispositivos partem da ideia de que os textos legais podem levar a 

interpretações diversas sobre o mesmo tema. Interpretações essas que, mesmo sendo 

divergentes, podem ser consideradas razoáveis. Eduardo Jordão explica que: 

 

O projeto preocupou-se em enfrentar o dogma da completude e da 

determinação do direito em vários dos seus dispositivos. Assim, por exemplo, 

as determinações para que sejam consideradas as consequências de decisões 

(art. 20) e invalidações (art.21) fazem sentido num contexto em que se 

considera que os textos normativos frequentemente dão ensejo a mais de uma 

interpretação razoável (algo que é explicitado no parágrafo único do art. 20 na 

menção a “alternativas”) – e que, portando, as escolha entre elas pode ser 

pautada pelos efeitos concretos que tendem a produzir. É este mesmo espaço 

de indeterminação jurídica que torna viável e natural a mudança de 

interpretação ou orientação ao longo do tempo, que o projeto se preocupa em 

regular no art. 23. Também é ela que justifica a admissão generalizada ao 

recurso à consulta pública, prevista no art. 29.68  

 

Nessa linha, também foi editada a Lei no 13.874/19, chamada de lei da liberdade 

econômica, que possui normas gerais de direito econômico aplicáveis no âmbito da União, 

Estados e Municípios. Essa lei demanda uma postura pragmática da Administração perante a 

atividade econômica, inibindo exigências meramente formais que limitem a livre iniciativa.  

Por outro lado, impõe o novo estatuto, no seu art. 5o, que as propostas de edição e de 

alteração de atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos 

serviços prestados, editadas por órgão ou entidade da Administração Pública federal, sejam 

precedidas de análise de impacto regulatório.69 Este instrumento impõe uma típica análise 

consequencialista, que exige o estabelecimento das alternativas e a análise dos resultados 

atrelados a cada uma delas. 

Esse novo viés realista e pragmático, agora previsto em lei, tem efeitos diretos na 

atividade de controle exercida pelo Poder Judiciário. 

 

1.5 NOVAS BALIZAS PARA O CONTROLADOR E A DEFERÊNCIA 

 

                                                 
68 JORDÃO, Eduardo. Art. 22 da LINDB - Acabou o romance: reforço do pragmatismo no direito público 

brasileiro. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, p. 63-92, nov. 2018. p. 68. 
69 Sobre o tema, vide CASTRO, Camila Moreira de. Some aspects of implementing Regulatory Impact Analysis 

in Brazil. Revista Administração Pública, Rio de Janeiro 48(2):323-342, mar./abr. 2014 HAHN, Robert W.; 

BURNETT, Jason K.; CHAN, Yee-Ho I.; MADER, Elizabeth A. “Assessing Regulatory Impact Analysis: The 

Failure of Agencies To Comply With Executive Order 12866”, 23 Harvard. J. L & PP 859 (2000) 
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Esse reconhecimento de que o Direito permite mais de uma solução razoável para o 

mesmo caso, somado à necessidade de se manter a harmonia entre os poderes, levanta a 

discussão a respeito de qual interpretação deve prevalecer. Como a Constituição brasileira é 

analítica e dispõe sobre os mais diversos assuntos, com o aumento da judicialização70 e o 

encaminhamento de diversos assuntos à apreciação do Poder Judiciário, não havendo limites 

ao exercício da função jurisdicional, acabaria este Poder, mesmo não possuindo membros 

eleitos pelo voto popular, tomando as decisões mais importantes da República. 

Ocorre que, dentro de um Estado Democrático de Direito, a Constituição não possui 

dono. É res publica. O que ela é e o que ela diz, deve ser objeto de uma criação social fruto um 

processo dialógico e evolutivo. Neste ponto, relevantes são as palavras de Daniel Sarmento e 

Cláudio Pereira de Neto: 

 

Definitivamente, a Constituição não é o que o Supremo diz que ela é. Em 

matéria de interpretação constitucional, a Corte, composta por intérpretes 

humanos e falíveis, pode errar, como também podem fazê-lo os poderes 

Legislativo e Executivo. É preferível adotar-se um modelo que não atribua a 

nenhuma instituição – nem do Judiciário, nem do Legislativo – o “direito de 

errar por último”, abrindo-se a permanente possibilidade de correções 

recíprocas no campo da hermenêutica constitucional, com base na ideia de 

diálogo, em lugar da visão mais tradicional, que concede a última palavra 

nessa área ao STF.71 

 

Uma análise consequencialista indica que, embora o Judiciário possa reavaliar o mérito 

administrativo, haja vista o balizamento fornecido pela aplicação direta dos princípios 

constitucionais, muitas vezes não deve fazê-lo, em função da sua limitação orgânica para lidar 

com determinados assuntos complexos, como aqueles para os quais foram criadas as agências 

reguladoras, bem como em razão das consequências danosas que sua decisão pode acarretar 

para o equilíbrio sistêmico de determinado setor. 

Obrigar a avaliação das consequências e tentar conter os efeitos danosos para a 

segurança jurídica causados por um controle intenso sobre a atividade administrativa, estão 

entre os objetivos da citada Lei nº 13.655/18. No escólio de José Vicente Santos de Mendonça: 

  

O consequencialismo jurídico chegou de vez ao Direito brasileiro. Diversos 

dispositivos da LINDB incorporam exigências da consideração de 

                                                 
70 Conforme relatório da justiça em números de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, o Poder Judiciário 

finalizou o ano de 2018 com um estoque de 78,7 milhões de processos em tramitação. O ano de 2017 foi o primeiro 

da série histórica em que se constatou uma diminuição do acervo, que vinha crescendo desde 2009. Cf.  

https://migalhas.com.br/arquivos/2019/8/art20190829-11.pdf. Acesso em: 15 dez. 2019. 
71  NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional: teoria, história e métodos de 

trabalho. Belo Horizonte: Forum, 2012, 1.ed. p. 563. 

https://migalhas.com.br/arquivos/2019/8/art20190829-11.pdf
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consequências que é seu sentido mínimo. Tal propósito se dá de modo reativo 

à cultura do hipercontrole público que tomou conta do Brasil. Como toda 

cultura, ela não é só o que está nas normas, mas é, antes de tudo, um modo de 

se compreender e de se fazer o controle público a partir de cinco aspectos: o 

controle como (i) vagueza; como (ii) opinião; como (iii) performance; como 

(iv) disputa; e, afinal, como (v) incremento. O hipercontrole não parece ser 

bom para a sociedade, e é em parte contra ele que se afirma a alteração recente 

da Lei de Introdução.72 

 

Luís Roberto Barroso aponta que, dentro das divisões das funções estatais, o grande 

papel resguardado ao Poder Judiciário, e principalmente do Supremo Tribunal Federal, como 

mais alta corte de justiça, é proteger e promover os direitos fundamentais, bem como garantir 

as regras do jogo democrático: 

 

Nas demais situações – isto é, quando não estejam em jogo os direitos 

fundamentais ou os procedimentos democráticos –, juízes e tribunais devem 

acatar as escolhas legítimas feitas pelo legislador, assim como ser deferentes 

com o exercício razoável de discricionariedade pelo administrador, abstendo-

se de sobrepor-lhes sua própria valoração política. Isso deve ser feito não só 

por razões ligadas à legitimidade democrática, como também em atenção às 

capacidades institucionais dos órgãos judiciários e sua impossibilidade de 

prever e administrar os efeitos sistêmicos das decisões proferidas em casos 

individuais.73 

  

 Nesse contexto de divisão horizontal das funções públicas dentro do Estado 

Democrático de Direito, mostra-se relevante a tese que se vale da análise comparativa da 

aptidão institucional para, de forma pragmática, indicar, não a melhor decisão, mas sim quem 

deve decidir.  

Para tratar desse conceito de aptidão orgânica no âmbito da interpretação jurídica, faz-

se inevitável citar o trabalho desenvolvido por Cass Sunstein e Adrian Vermeule. Esses autores 

citam a importância do foco em duas questões normalmente negligenciadas pelos intérpretes: a 

análise da capacidade institucional e os efeitos dinâmicos da decisão. Nas palavras dos autores: 

“an extraordinary variety of distinguished people have explored interpretive strategies without 

attending to the fact that such strategies will inevitably be used by fallible people and with likely 

dynamic effects extending far beyond the case at hand.”74 

                                                 
72 MENDONÇA, José Vicente Santos de. Art. 21 da LINDB - Indicando consequências e regularizando atos e 

negócios. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, p. 43-61, nov. 2018. p. 58. 
73  BARROSO, Luís Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: direito e política no Brasil 

contemporâneo. Revista Jurídica da Presidência, v. 12, n. 96, p. 05-43, 2010. p.15. 
74 Em tradução livre: Uma variedade extraordinária de pessoas explorou estratégias interpretativas sem prestar 

atenção ao fato de que tais estratégias serão inevitavelmente usadas por pessoas falíveis e com prováveis efeitos 

dinâmicos que se estendem muito além do caso em questão. SUNSTEIN, Cass R. e VERMEULE, Adrian. 

Interpretation and Institutions. In: Michigan Law Review, vol. 101, pp. 885-951, fev. 2003. p. 949. 
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Segundo eles, a análise da capacidade institucional deve levar em consideração as 

habilidades e limitações das instituições na tomada de decisão e os efeitos dinâmicos a serem 

considerados; que são as consequências de determinada interpretação para os vários tipos de 

atores públicos e privados. Para Diego Werneck Arguelhes e Fernando Leal o raciocínio pela 

capacidade institucional envolve “uma comparação empiricamente informada sobre os custos 

e benefícios de se alocar, no agregado, a prerrogativa de resolução de um determinado problema 

a uma determinada instituição dentre várias instituições possíveis.”75 

Ainda segundo esses autores, considerar aspectos empíricos e comparar as habilidades 

e limites concretos de diferentes instituições são os principais méritos anunciados pelo 

argumento das capacidades institucionais.  

O efeito dessa análise realista, pragmática e comparativa, que leva em conta a 

incompletude do Direito e a necessidade de harmonia entre os três poderes, acarreta, 

principalmente naqueles casos complexos que envolvem escolhas técnicas adotadas por 

reguladores, a necessidade de observância de uma postura deferencial dos juízes e tribunais. 

Eduardo Jordão aduz que: 

 

A “teoria da deferência” corresponde à tese segundo a qual a autocontenção 

seria conveniente (VERÍSSIMO, 2012). No caso específico do controle 

judicial, o argumento em favor da deferência seria o seguinte. Como a matéria 

regulatória é tecnicamente complexa, a deferência judicial às decisões das 

agências reguladoras transmitiria a ideia de respeito judicial a uma instituição 

comparativamente mais bem adaptada para enfrentá-la (tanto em função da 

natureza da sua atuação diuturna, como em função do seu maior 

aparelhamento institucional). Além disso, veicularia a intenção de não 

prejudicar a coerência e a dinâmica da política regulatória da autoridade 

administrativa. Dito de outro modo, a justificativa do controle judicial 

deferente às decisões das agências reguladoras reside, de um lado, na 

inadequação subjetiva e objetiva dos tribunais para a regulação; de outro, no 

prejuízo que a sua intervenção pode causar à política regulatória das 

agências.76 

 

Juízes e tribunais são responsáveis por julgar incontáveis processos77 das mais diversas 

matérias. O grande volume de casos julgados e a falta de expertise para avaliar em profundidade 

                                                 
75 ARGUELHES, Diego Werneck; LEAL, Fernando. Dois problemas de operacionalização do argumento das 

‘capacidades institucionais. Revista de Estudos Institucionais, vol. 2, 1, 2016. p. 198. 
76 JORDÃO, Eduardo; JUNIOR, Renato Toledo Cabral. A Teoria da Deferência e a Prática Judicial: um Estudo 

Empírico Sobre o Controle do TJRJ à Agenersa. REI - REVISTA ESTUDOS INSTITUCIONAIS, [S.l.], v. 4, n. 2, 

p. 537-573, dez. 2018. p. 541. 
77 O relatório da “justiça em números” elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, mostra que no ano de 

2017 havia 80,1 milhões de processos em tramitação. Aponta este relatório que o ano de 2017 foi o de menor 

crescimento do estoque, com variação de 0,3% em relação ao ano anterior, o que significa um incremento de 244 
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temas que envolvem complexas análises econômicas e/ou tecnológicas, somados aos limites 

objetivos e subjetivos do processo judicial, reduzem a aptidão do Judiciário para proferir 

decisões que trarão um melhor resultado para a sociedade. 

Decisões tomadas por agências reguladoras e outros órgãos técnicos da Administração 

Pública normalmente envolvem intervenções efetivadas por “escolhas regulatórias”.78  Estas 

são baseadas em critérios técnicos e científicos, possuem objetivos prospectivos e visam 

equilibrar o sistema regulado, estando sempre sujeitas a revisões e evoluções. Note-se, ademais, 

que: 

 

No confronto entre a Administração Pública e Tribunais, o juízo técnico não 

é apenas uma valorização — relativamente — autônoma de certos fatos, é 

também a expressão de uma função. Sendo assim, deve o juiz aceitar a 

valorização feita pelo agente, não sendo possível a fiscalização contenciosa, 

“não por estarmos perante qualquer pretensa discricionariedade, mas porque 

a Administração dispõe aqui de verdadeira prerrogativa de avaliação.79  

 

Essa é a interpretação que pode ser retirada do realismo e do consequencialismo80 

trazido pela Lei nº 13.655/18, especialmente do art. 22 da LINDB, que, ao exigir que a 

interpretação de normas sobre gestão pública considere os obstáculos e as dificuldades reais do 

gestor, impõe que, em casos complexos, “num contexto de indeterminação jurídica real, o 

controlador se limite a avaliar a razoabilidade da escolha interpretativa realizada pelo 

administrador público.”81  Nestes casos, entendendo razoável a decisão administrativa, mesmo 

pessoalmente discordando da posição adotada, deve o controlador mantê-la, vez que não haverá 

vício a ser reconhecido. 

                                                 
mil casos em relação ao saldo de 2016. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c32167.pdf 
78 Como esclarece Sérgio Guerra: “A intervenção estatal por meio de escolhas regulatórias sobre decisões e 

atuações empresariais, inerentes à livre iniciativa, deve basear-se em critérios técnicos e científicos, que visam a 

atender o interesse público, sem, contudo, deixar de ponderar os efeitos dessas escolhas ao subsistema regulado 

com os interesses de segmentos da sociedade e, até mesmo, com o interesse individual no caso concreto.” 

GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulacão e reflexividade: uma nova teoria sobre as escolhas 

administrativas. 3a. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p. 279.  
79  GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulacão e reflexividade: uma nova teoria sobre as escolhas 

administrativas. 5a. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 325. 
80 José Vicente de Mendonça defende que “o controle judicial acerca da indicação de consequências deve ser 

razoavelmente deferente a como foram afirmadas – para que a indicação de consequências não se torne, de listagem 

de efeitos certos ou prováveis, retórica defensiva do julgador.” MENDONÇA, José Vicente Santos de. Art. 21 da 

LINDB - Indicando consequências e regularizando atos e negócios. Revista de Direito Administrativo, Rio de 

Janeiro, p. 43-61, nov. 2018. p. 57. 
81 JORDÃO, Eduardo. Art. 22 da LINDB - Acabou o romance: reforço do pragmatismo no direito público 

brasileiro. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, nov. 2018. p. 78. 
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Tais decisões, posto que adotadas pelos órgãos legitimados, uma vez sujeitas ao controle 

do Poder Judiciário, somente devem ser anuladas ou modificadas quando não tiverem 

respeitado o devido processo ou quando não se mostrarem razoáveis. 

Esse entendimento está em linha com aqueles  mesmos pressupostos da multicitada 

doutrina Chevron.82 Neste julgamento, que tratava de conflito a respeito de um ato normativo 

editado pela agência de proteção ambiental (EPA), que deu nova interpretação a determinado 

dispositivo legal, a Suprema Corte americana defendeu a autorrestrição judicial naqueles casos 

de controle de interpretações realizadas pelas agências sobre textos normativos ambíguos83, 

estabelecendo dois passos como parâmetro para o controle dos atos das agências reguladoras.  

No primeiro passo, deveriam os tribunais verificar se a lei disciplinava a matéria objeto 

de conflito de forma clara e inequívoca. Neste caso, bastaria que os tribunais avaliassem se a 

agência seguiu o exposto na lei. Do contrário, o ato seria nulo. 

Em um segundo momento, verificado que o legislador foi silente ou adotou um texto 

ambíguo, o judiciário não poderia interpretar diretamente a ambiguidade da lei, adotando 

entendimento próprio, mas apenas verificar se a agência deu uma solução razoável para a 

questão. Em caso positivo, a interpretação dada pela agência deve ser mantida. 

A doutrina Chevron é, assim, uma forma de fazer prevalecer a vontade das agências 

especializadas sobre os juízes generalistas. Em particular, ela pode servir como um meio de 

neutralizar problemas que podem ocorrer no ambiente regulado como a falta de coordenação, a 

rigidez da regulação e os efeitos sistêmicos indesejados.84  

Pelo exposto acima se conclui que, no atual contexto do Direito Público, é extraível uma 

diretriz geral de controle que envolve um dever judicial de deferência à decisão administrativa 

razoável, que tenha sido adotada com observância do devido processo legal.  

 

1.6 A DEFERÊNCIA APLICADA NA JURISPRUDÊNCIA 

 

Verificada a existência desses parâmetros, que ensejam uma postura deferencial por 

parte do controlador judicial em determinadas hipóteses, resta saber se esses encontram 

respaldo na jurisprudência pátria. 

                                                 
82 Chevron U.S.A., Inc. vs. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 US 837 (1984). 
83 Para uma análise completa do caso, cf JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública 

complexa. São Paulo: Malheiros, 2016. p.199 et seq. 
84 SUNSTEIN, Cass R. Sunstein. Law and Administration after Chevron. Columbia Law Review 2071.1990. p. 

2119. 



 

38 

O STF tem jurisprudência consolidada entendendo que o mérito do ato administrativo é 

reserva da administração. Sendo a decisão sobre o uma atribuição exclusiva do gestor público, 

ele não pode ser modificado pelo Poder Judiciário, sob pena de violação à separação de poderes. 

Caso exemplar é o RE.632.853, reconhecido como de repercussão geral, na qual o STF firmou 

a tese de que “os critérios adotados pela banca examinadora de um concurso não podem ser 

revistos pelo Poder Judiciário.” 

Ao tratar da importância desse julgado, Floriano de Azevedo Marques e Juliana de 

Palma chegam a afirmar que: 

 

O grande valor do RE 632.853/CE analisado não está propriamente no 

aprimoramento da jurisprudência sobre os concursos públicos, a despeito de 

sua abrangência e impactos orçamentários. Trata-se de evidenciar que, nesta 

oportunidade, o Supremo recepcionou a teoria da deferência administrativa. 

Ao analisar a Constituição brasileira e as especificidades de um caso concreto 

representativo dos conflitos de direito administrativo na burocracia brasileira, 

o STF termina por construir um teste de deferência brasileiro, que pode ser 

assim sintetizado: o Judiciário deve prestar deferência à interpretação 

administrativa razoável alcançada no curso de processo administrativo em que 

tenha sido observado o devido processo legal.85  

 

Portanto, segundo o entendimento perfilhado pelo STF, deve o Judiciário guardar 

deferência à escolha da Administração sempre que essa seja razoável e tenha sido adotada 

dentro de um devido processo administrativo. Os pressupostos da deferência construída pelo 

STF são assim delimitados: 

 

(1) em abstrato, o controle judicial é sempre admitido em função da 

inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF); (2) o controle 

jurisdicional não é ilimitado, considerando a separação de Poderes (art. 2º, 

CF); (3) a Administração Pública interpreta, e esta interpretação tem 

preferência à interpretação judicial em razão da especialização de funções e 

da regra de competência; (4) em casos de baixa densidade normativa, 

ensejadas essencialmente pela fundamentação com base em princípios, o 

mérito administrativo não pode, a princípio, ser revisto pelo Judiciário; (5) 

porém, o mérito poderá́ ser revisto pontualmente nos casos em que a 

interpretação administrativa não puder decorrer logicamente das normas e dos 

fatos em subsunção; (6) em qualquer caso, sempre cabível o controle do ato 

administrativo tendo em vista o seu correspondente processo administrativo.86  

 

                                                 
85 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Juridicidade e Controle dos Acordos 

Regulatórios: O Caso TAC ANATEL. p.27. Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4296871/mod_resource/content/1/Juridicidade%20e%20Controle%20d

os%20Acordos%20Regulat%C3%B3rios%20-%20O%20Caso%20TAC%20ANATEL.pdf. Acesso em: 05 dez 

2019. 
86 Ibidem, p. 27 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4296871/mod_resource/content/1/Juridicidade%20e%20Controle%20dos%20Acordos%20Regulat%C3%B3rios%20-%20O%20Caso%20TAC%20ANATEL.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4296871/mod_resource/content/1/Juridicidade%20e%20Controle%20dos%20Acordos%20Regulat%C3%B3rios%20-%20O%20Caso%20TAC%20ANATEL.pdf
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Esta mesma lógica parece se aplicar, com mais robustez, quando se trata do controle dos 

atos administrativos de entes especializados, como, por exemplo, as agências reguladoras, que 

são praticados dentro de uma ampla margem de ação.  

Há, no uso das ferramentas regulatórias, utilizadas dentro da abertura fornecida pelas 

normas deslegificadoras, um espaço de atuação exclusivo do regulador, que deve ser respeitado. 

Este decorre das funções que lhe foram atribuídas por lei e dos consequentes níveis de 

informação, conhecimento técnico, experiência e aptidão operacional para atuar naquele setor 

de sua especialidade.  

Por tais razões, o Judiciário tem guardado, regra geral, grande deferência às escolhas 

adotadas pelas Agências Reguladoras. Essa é a conclusão que se chega pela leitura da pesquisa 

empírica87 desenvolvida por Juliana Palma, Daniel Wang e Daniel Colombo, na qual foram 

analisadas 321 decisões judiciais envolvendo atos regulatórios da ANP, ANATEL, ANTT, 

ANEEL, ANTAQ e ANAC, proferidas pelos Tribunais Regionais Federais brasileiros, pelo 

Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal até́ o ano de 2010; e a pesquisa 

Interrelações entre o Processo Administrativo e o Judicial sob a Perspectiva da Segurança 

Jurídica no Plano da Concorrência Econômica e da Eficácia da Regulação Publica, 

encomendada pelo CNJ, coordenada por Tercio Sampaio Ferraz Junior, Juliano Souza de 

Alburquerque Maranhão e Paulo Furquim de Azevedo. 

O que se nota é que Judiciário tem reconhecido que o espaço decisório de temas técnicos 

inerentes à regulação é de típica competência das Agências Reguladoras 

A título de exemplo, pode-se citar o recurso especial nº 806.304, de relatoria do Ministro 

Luiz Fux (DJ 17/12/2008), decorrente de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público 

Federal, na qual este se insurgia contra ato normativo da Anatel que fixava em noventa dias o 

prazo de validade para a fruição, pelo usuário, dos créditos da telefonia móvel pré-paga. No que 

interessa ao presente trabalho, cabe extrair a seguinte parte do acórdão: 

 

[...] 

É da exclusiva competência das agências reguladoras estabelecer as estruturas 

tarifárias que melhor se ajustem aos serviços de telefonia oferecidos pelas 

empresas concessionárias. 

O Judiciário sob pena de criar embaraços que podem comprometer a qualidade 

dos serviços e, até mesmo, inviabilizar a sua prestação, não deve intervir para 

alterar as regras fixadas pelos órgãos competentes, salvo em controle de 

constitucionalidade 

                                                 
87 WANG, Daniel Wei Liang; PALMA, Juliana Bonacorsi de; COLOMBO, Daniel Gama. Revisão judicial dos 

atos das agências reguladoras: uma análise da jurisprudência brasileira. in MARIO GOMES SCHAPIRO (coord.), 

Direito Econômico Regulatório. São Paulo: Saraiva, 2010. 
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[...] a ausência de nulificação específica do ato da Agência afasta a intervenção 

do Poder Judiciário no segmento, sob pena de invasão na seara administrativa 

e violação da cláusula de harmonia entre os poderes.  

 

Na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5501, julgada em 19 de 

maio de 2016, que buscava suspender a eficácia da Lei nº 13.269/2016, que autorizava o uso da 

chamada “pílula do câncer”, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, entendeu que o 

Legislativo, nem mesmo por meio de lei, poderia adentrar em matéria reservada à regulação de 

medicamentos, sob pena de violação à separação de poderes.88 Em seu voto o Ministro Luís 

Roberto Barroso destacou que: 

 

A doutrina tem destacado a necessidade de conferir maior peso relativo às 

decisões proferidas por órgãos dotados de maior capacidade técnica para a 

avaliação das circunstâncias pertinentes a cada tipo de situação. Em questões 

que envolvem avaliações complexas e abrangentes, a decisão produzida por 

instâncias dotadas de capacidade técnica e atribuição jurídica para decidir não 

deve ser ignorada, a menos que se mostre claramente irrazoável. 

  

 Tal decisão é ilustrativa do peso que o Judiciário vem reconhecendo aos atos 

regulatórios administrativos frente ao controle externo, imunizando-os, inclusive, contra lei que 

tente usurpar a competência do regulador.  

Em julgado recente, essa postura de autocontenção em questões técnico-regulatórias foi 

também adotada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em um caso envolvendo o 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.89  Cabe transcrever as seguintes 

passagens da ementa que interessam ao presente trabalho: 

 

1. A capacidade institucional na seara regulatória, a qual atrai controvérsias 

de natureza acentuadamente complexa, que demandam tratamento 

especializado e qualificado, revela a reduzida expertise do Judiciário para o 

controle jurisdicional das escolhas políticas e técnicas subjacentes à regulação 

econômica, bem como de seus efeitos sistêmicos.  

2. O dever de deferência do Judiciário às decisões técnicas adotadas por 

entidades reguladoras repousa na (i) falta de expertise e capacidade 

institucional de tribunais para decidir sobre intervenções regulatórias, que 

envolvem questões policêntricas e prognósticos especializados e (ii) 

possibilidade de a revisão judicial ensejar efeitos sistêmicos nocivos à 

coerência e dinâmica regulatória administrativa.  

3. A natureza prospectiva e multipolar das questões regulatórias se diferencia 

das demandas comumente enfrentadas pelo Judiciário, mercê da própria lógica 

inerente ao processo judicial.  

                                                 
88  Sobre essa reserva do regulador, vide: FONSECA, Francisco José Defanti. Reserva de regulação da 

Administração Pública, in GUERRA, Sérgio (org.). Teoria do Estado Regulador. Curitiba: Juruá, 2016. V. II.  p. 

155. 
89 Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.083.955. Julgado em 28.05.2019.  
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4. A Administração Pública ostenta maior capacidade para avaliar elementos 

fáticos e econômicos ínsitos à regulação. Consoante o escólio doutrinário de 

Adrian Vermeule, o Judiciário não é a autoridade mais apta para decidir 

questões policêntricas de efeitos acentuadamente complexos (VERMEULE, 

Adrian. Judging under uncertainty: An institutional theory of legal 

interpretation. Cambridge: Harvard University Press, 2006, p. 248–251).  

5. A intervenção judicial desproporcional no âmbito regulatório pode ensejar 

consequências negativas às iniciativas da Administração Pública. Em 

perspectiva pragmática, a invasão judicial ao mérito administrativo pode 

comprometer a unidade e coerência da política regulatória, desaguando em 

uma paralisia de efeitos sistêmicos acentuadamente negativos.  

6. A expertise técnica e a capacidade institucional do CADE em questões de 

regulação econômica demanda uma postura deferente do Poder Judiciário ao 

mérito das decisões proferidas pela Autarquia. O controle jurisdicional deve 

cingir-se ao exame da legalidade ou abusividade dos atos administrativos, 

consoante a firme jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes: ARE 

779.212-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/8/2014; 

RE 636.686-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 

16/8/2013; RMS 27.934 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 

de 3/8/2015; ARE 968.607 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 

15/9/2016; RMS 24.256, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 18/10/2002; RMS 

33.911, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016.  

7. Os controles regulatórios, à luz do consequencialismo, são comumente 

dinâmicos e imprevisíveis. Consoante ressaltado por Cass Sustein, “as normas 

regulatórias podem interagir de maneira surpreendente com o mercado, com 

outras normas e com outros problemas. Consequências imprevistas são 

comuns. Por exemplo, a regulação de novos riscos pode exacerbar riscos 

antigos (...). As agências reguladoras estão muito melhor situadas do que os 

tribunais para entender e combater esses efeitos” (SUSTEIN, Cass R., "Law 

and Administration after Chevron”. Columbia Law Review, v. 90, n. 8, p. 

2.071-2.120, 1990, p. 2.090).  

8. A atividade regulatória difere substancialmente da prática jurisdicional, 

porquanto: “a regulação tende a usar meios de controle ex ante (preventivos), 

enquanto processos judiciais realizam o controle ex post (dissuasivos); (...) a 

regulação tende a utilizar especialistas (...) para projetar e implementar regras, 

enquanto os litígios judiciais são dominados por generalistas” (POSNER, 

Richard A. "Regulation (Agencies) versus Litigation (Courts): an analytical 

framework". In: KESSLER, Daniel P. (Org.), Regulation versus litigation: 

perspectives from economics and law, Chicago: The University of Chicago 

Press, 2011, p. 13). 

[...]  

 

Como se percebe, a jurisprudência nacional demonstra que o Poder Judiciário vem 

adotando a tese que recomenda um dever de autorrestrição do controlador. Isto posto, cabe 

investigar se ela também faz sentido nas arbitragens das quais fazem parte a Administração 

Pública.  

 

2. ARBITRAGEM E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
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2.1 EVOLUÇÃO DO TEMA 

  

A previsão legal da possibilidade de solução de conflitos pela via arbitral surgiu no 

Brasil com a Constituição do Império de 1824.90 Entretanto, sempre existiu controvérsia acerca 

da permissão do uso da arbitragem como meio de solução de conflitos envolvendo a 

Administração Pública. 91  Os principais empecilhos comumente apontados para o uso da 

arbitragem pela Administração são o princípio da legalidade, a indisponibilidade do interesse 

público e o princípio da publicidade. 

Um dos primeiros processos que abrangeu a problemática, ocorrido em 1912, foi o caso 

Lambary, que consistiu num conflito decorrente de um contrato firmado entre um particular e 

o Estado das Minas Gerais para o aproveitamento da estância hidromineral de Lambari, situada 

nesse Estado. O conflito foi decidido por via arbitral e a sentença foi desfavorável ao Estado. 

Rui Barbosa, representando judicialmente o Estado das Minas Gerais, ingressou com ação de 

“nulidade de arbitramento por excesso dos poderes arbitraes”, perante o Supremo Tribunal 

Federal, contra a decisão proferida pelos árbitros e apontando a invalidade do procedimento 

arbitral. O Supremo Tribunal Federal, em decisão unânime, não vislumbrou qualquer abuso de 

poder e, portanto, manteve a decisão arbitral desfavorável ao Estado de Minas Gerais.92 

Mais adiante, no ano de 1973, o caso Lage93, também julgado pelo STF, teve grande 

relevância para a história da arbitragem envolvendo a Administração Pública no Brasil.  

O caso Lage teve início quando a União94, por meio de um Decreto-Lei, desapropriou 

bens da Organização Lage. Desse fato decorreu uma discussão acerca do valor de indenização 

a ser paga. Como forma de solucionar a controvérsia, outro Decreto-Lei delegou ao juízo 

arbitral o encargo de estabelecer o valor devido. Depois de fixada a quantia pelo Tribunal 

Arbitral, o Governo Federal resistiu ao pagamento do valor devido sob o entendimento de que 

seria inconstitucional o juízo arbitral, alicerçado em parecer elaborado pelo Procurador-Geral 

da Fazenda, Dr. Haroldo Ascoli. Visando receber o valor, a família Lage recorreu ao judiciário 

                                                 
90 O art. 160 da Constituição de 1825 previa que: “Nas civeis, e nas penaes civilmente intentadas, poderão as Partes 

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

Partes.” 
91  FICHTNER, Jose Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; ANDRÉ, Luís Monteiro. Teoria Geral da 

Arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p 50. 
92 Para uma análise do recurso apresentado por Rui Barnosa caso, vide: “Questão Minas x Werneck”. Disponível 

em: 

http://www.stf.jus.br/bibliotecadigital/RuiBarbosa/58641_T4/PDF/58641_T4.pdf#search='minas%20werneck%2

0minas%20x%20werneck'. Acesso em: 15 dez. 2019 
93 STF AI 52.181/GB 
94 Disponível em http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/40890/39650. Acesso em: 10 de 

dez. 2019. 

http://www.stf.jus.br/bibliotecadigital/RuiBarbosa/58641_T4/PDF/58641_T4.pdf#search='minas%20werneck%20minas%20x%20werneck
http://www.stf.jus.br/bibliotecadigital/RuiBarbosa/58641_T4/PDF/58641_T4.pdf#search='minas%20werneck%20minas%20x%20werneck
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/40890/39650


 

43 

e obteve vitória em primeira instância. No Tribunal Federal de Recurso, o voto do relator 

Ministro Godoy Ilha, estabeleceu que: “na tradição do nosso direito, o instituto do Juízo Arbitral 

sempre foi admitido e consagrado, até mesmo nas causas contra a Fazenda. Pensar de modo 

contrário é restringir a autonomia contratual do Estado, que, como toda pessoa sui juris, pode 

prevenir o litígio pela via do pacto de compromisso, salvo nas relações em que age como Poder 

Público por insuscetíveis de transação. 

 Em última instância recursal, em recurso manejado pela União, o STF foi favorável ao 

uso do procedimento arbitral, decidindo que “o juízo arbitral se tem admitido em causas contra 

a Fazenda Pública.” 

Não obstante, mesmo após essa decisão, a celeuma sobre o cabimento da arbitragem 

envolvendo ente público prosseguiu por muito tempo, principalmente pela falta de uma 

legislação específica sobre o assunto.  

Em 1996, foi editada a Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/96), que regula o uso dessa 

forma de resolução de conflitos no direito brasileiro. Entretanto, “a edição da Lei 9.307, de 

23.09.1996, a Lei de Arbitragem, em nada contribuiu para equacionar a polêmica”.95 Isso 

porque, a referida Lei foi silente quanto à permissão ou não do uso da arbitragem como meio 

de solução de controvérsias envolvendo a Administração Pública. Permaneceu, portanto, aberta 

a celeuma acerca desse assunto.   

Nessa mesma década, quando da elaboração da reforma do judiciário, houve uma 

tentativa de se proibir expressamente o uso da arbitragem nos conflitos decorrentes de relação 

contratual em que entidades de direito público figurassem como uma das partes. O texto 

aprovado pela Câmara dos Deputados da Proposta de Emenda Constitucional – PEC no 96/1992, 

que originou a emenda constitucional da reforma do Judiciário, instituída pela emenda 

constitucional no 45 de 2004, previa uma alteração na Constituição da República que proibiria 

o uso do juízo arbitral pelas entidades de direito público.96 Entretanto, essa alteração não foi 

aprovada pelo Senado Federal.97 

A partir do final dos anos 90, começaram a surgir leis com a previsão expressa da 

possibilidade de se eleger a arbitragem como meio de solução de conflitos decorrentes de 

contratos firmados entre o ente público e o particular.  

                                                 
95 SCHMIDT, Gustavo da Rocha. Arbitragem na Administração Pública. Curitiba: Juruá, 2018. p. 26 
96 Era a seguinte a redação da PEC 96/1992: “Art. 11. O art. 98 passa a vigorar com a seguinte redação: ‘Art. 98. 

[...]§4º Ressalvadas as entidades de direito público, os interessados em resolver seus conflitos de interesse poderão 

valer-se de juízo arbitral, na forma da lei”. 
97 No Senado Federal essa PEC foi renumerada como PEC 29/2000.  
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Nesse sentido, Fichtner, Mannheimer e Monteiro98 assinalam que “o final da década de 

1990 foi especialmente marcado pela edição de leis instituidoras das agências reguladoras 

brasileiras, em que o tema da arbitragem ganhou relevância”. Isto é, essas leis traziam a previsão 

expressa da possibilidade de se eleger o juízo arbitral como meio de solução de conflitos 

decorrentes de contratos firmados entre o a agência reguladora e o particular. Alguns exemplos 

dessas leis trazidos pelos autores são: (i) Lei nº 9.472/1997, que criou a Agencia Nacional de 

Telecomunicações; (ii) Lei nº 9.478/1997, que criou a Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis e; (iii) Lei nº 10.233/2001, que criou a Agência Nacional de 

Transportes Terrestres e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 

De maneira diversa, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) 

posicionava-se contrária à admissibilidade da Administração Pública se submeter ao juízo 

arbitral.  

Em 1993, em resposta à consulta do Ministro de Minas e Energia, no âmbito do processo 

TC 008.217/93-9, entendeu o TCU que “o juízo arbitral é inadmissível em contratos 

administrativos, por falta de expressa autorização legal e por contrariedade a princípios básicos 

de direito público (princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório da licitação e à respectiva proposta vencedora, entre 

outros).” 

Em 2003, o TCU prolatou dois acórdãos que expressaram esse posicionamento. O 

primeiro acórdão, prolatado pela 2ª Câmara do TCU99, entendeu pela proibição do uso da 

arbitragem em contratos que envolvessem o fornecimento de energia elétrica emergencial.100 

Determinou ainda o TCU a celebração de termo aditivo aos contratos firmados com os 

produtores independentes de energia, no sentido de excluir as cláusulas que tratavam de 

arbitragem. Esse acórdão foi mantido em 2006, quando o pedido de reexame foi negado.  

No segundo acórdão nº 587/03, do mesmo ano, prolatado pelo Plenário, o TCU afirmou 

que a cláusula arbitral constante de um edital de licitação do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT) era nula, pois violaria o art. 1º da Lei nº 9.307/96. Tais 

precedentes foram utilizados em casos futuros por esse tribunal de contas.  

                                                 
98  FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. Teoria Geral da 

Arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 508 
99 TC 005.250/2002-2, julgado em 10.04.2003. 
100  TCU, Plenário, Decisão 286/1993, Relator Ministro Homero Santos, julgado em 15/07/1993, DOU de 

04/08/1993. 



 

45 

No julgamento dos casos citados acima, o entendimento do TCU teve como base 

principal a falta de permissão legal expressa para que a Administração Pública participasse de 

processo arbitral. 

Entretanto, em acórdãos prolatados em 2007 e 2009, o TCU modificou parcialmente seu 

posicionamento. Isso porque, no acórdão Acórdão nº 1.330 de 2007, o TCU mencionou a 

possibilidade de se admitir a arbitragem em contratos de parceria público-privada e, em acórdão 

de 2009,101 admitiu a arbitragem em atos complementares de cooperação internacional. 

Nesse mesmo período, todavia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça se 

mostrava favorável ao uso da via arbitral para julgamentos envolvendo a Administração 

Pública. No caso AES URUGUAIANA, que envolvia um conflito decorrente de um contrato 

de compra e venda de energia elétrica, firmado entre uma sociedade de economia mista estadual 

e uma empresa privada geradora de energia, foram proferidos pelo STJ, em 2005 e 2007, dois 

acórdãos que manifestavam esse entendimento.102 Os dois acórdãos foram resposta a recursos 

que visavam que o judiciário garantisse a submissão do conflito ao juízo arbitral, confirmando 

a cláusula compromissória presente no contrato. Nos dois recursos o STJ decidiu pelo 

cabimento do procedimento arbitral, sem a necessidade de legislação que garantisse isso 

expressamente.103 

 No caso COMPAGAS, julgado pelo STJ,104 que envolvia um contrato estabelecido 

entre essa sociedade de economia mista do Estado do Paraná e o Consórcio Carioca Passarelli, 

havia sido realizado um compromisso arbitral firmado posteriormente à celebração do contrato. 

Mesmo com essa peculiaridade, o acórdão do STJ entendeu possível a utilização da arbitragem.  

Embora em âmbito estadual já existissem diversas leis autorizando a arbitragem para a 

Administração Pública, a exemplo da Lei nº 19.477/2011 do Estado de Minas Gerais, somente 

em 2015, por meio da Lei nº 13.129/15, foi expressamente prevista a admissibilidade do uso do 

procedimento arbitral como meio de solução de litígios originários em que uma das partes é um 

ente de qualquer uma das três esferas da Administração Pública (direta ou indireta).  

A Lei nº 13.129/15 alterou diversos dispositivos da Lei de Arbitragem (Lei nº 

9.307/96),105 pondo fim à controvérsia que perdurou durante longo período no direito brasileiro, 

                                                 
101 Acórdão n. 1.339/2009 
102 Recurso Especial n. 612.439-RS e ao Recurso Especial n. 606.345-RS 
103 Em 2006, o STJ proferiu outro acórdão admitindo, novamente, a submissão de ente público ao procedimento 

arbitral no agravo regimental no mandado de segurança n. 11.308-DF 
104 Recurso Especial n. 904.813/PR 
105 Dessa forma, o art. 1º da Lei nº 9.307/96 passou a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1º As pessoas capazes 

de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.”§ 1o 

A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos 
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já que permitiu  expressamente que a Administração Pública se submetesse ao meio arbitral de 

solução de conflitos.  

Entretanto, a reforma da Lei de Arbitragem trouxe também duas ressalvas ao uso da 

arbitragem nos casos que envolvam entes públicos, como pode ser visto no §3º, do art. 2º, da 

Lei nº 9.307/96, com redação também determinada pela Lei nº 13.129/15. 106  Assim, a 

arbitragem da qual faça parte a Administração Pública deverá respeitar a publicidade e adotar 

as regras estritas de direito, sendo afastado o julgamento por equidade.  

Atualmente, nota-se um crescente estímulo ao uso da arbitragem pelos entes públicos. 

Nesse sentido, foi editada recentemente a Lei no 13.448/17, resultante da conversão da Medida 

Provisória no 752/2016, que estabeleceu uma previsão obrigatória da arbitragem e outra geral.  

A arbitragem obrigatória está prevista no inciso III, do art. 15, da citada lei, como 

elemento essencial da relicitação dos contratos de parceria definidos na Lei nº 13.334/16. Por 

outro lado, a Lei no 13.448/17 também previu, em seu art. 31, um permissivo geral do uso da 

arbitragem para aqueles setores por ela disciplinados. Diz o citado dispositivo que “as 

controvérsias surgidas em decorrência dos contratos nos setores de que trata esta Lei após 

decisão definitiva da autoridade competente, no que se refere aos direitos patrimoniais 

disponíveis, podem ser submetidas a arbitragem ou a outros mecanismos alternativos de solução 

de controvérsias.” 

Cabe destacar também o Decreto no 10.025/19, que dispôs sobre a arbitragem para 

dirimir litígios que envolvam a Administração Pública federal nos setores portuário e de 

transporte rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroportuário. Esse Decreto, em seu art. 6o, além 

de prever regras gerais do procedimento arbitral, estabeleceu a possibilidade do uso da 

arbitragem mesmo naquelas hipóteses em que não haja cláusula compromissória, desde que 

avaliados previamente “as vantagens e as desvantagens da arbitragem no caso concreto.” Neste 

caso, diz o § 1º do citado dispositivo, que será dada preferência à arbitragem para aqueles casos 

de controvérsia eminentemente técnica e quando a demora na solução do litígio possa gerar 

prejuízos à prestação adequada do serviço ou à operação da infraestrutura, bem como inibir 

investimentos considerados prioritários. 

Por fim, cabe mencionar que recentemente foi editada a Lei no 13.867/19 que, ao alterar 

o Decreto-Lei no 3.365/41, possibilitou o uso pelo particular da arbitragem como forma de 

                                                 
patrimoniais disponíveis. § 2o A autoridade ou o órgão competente da administração pública direta para a 

celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações.” 
106 In verbis: “Art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes. [...] §3º A arbitragem 

que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade.” 
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discutir os valores indenizatórios devidos pelo poder público em razão da expropriação de seu 

imóvel.  

 

2.2 A ARBITRAGEM INTERNACIONAL INVESTIDOR-ESTADO 

 

A globalização impulsionada pelo avanço tecnológico diminuiu as fronteiras entres os 

países, aumentando a circulação de bens e pessoas. Houve um incremento do investimento de 

origem estrangeira, muitas vezes efetivado por partes privadas. Enquanto grandes empresas 

buscavam novos mercados para investir, países, muitas vezes em desenvolvimento e carentes 

de recursos financeiros, procuravam capital para ser aplicados em projetos de infraestrutura que 

pudessem melhorar a qualidade de vida da população. 

Visando a entrada de dinheiro, de tecnologia, a prestação de novos serviços e a criação 

de empregos, Estados passaram a estimular o ingresso de capital estrangeiro criando 

mecanismos de segurança para os investidores de outros países. Nesse sentido, para proteger 

esses investidores, foram criadas garantias por meio de tratados internacionais, contratos de 

investimentos e alterações promovidas nas legislações nacionais. 

Os investidores buscam maiores lucros, mas também salvaguardas. Quanto maior for a 

segurança e menor for o risco, mais estimulados estariam eles, dentro do seu leque de estratégias 

de investimento, a aplicar seu dinheiro em determinado país estrangeiro. Nas palavras Dugan, 

Wallace, Rubins e Sabahi: 

 

Assim, um dos principais objetivos do regime global de proteção de 

investimentos é reduzir a insegurança do investidor, aumentar o investimento 

e reduzir a pobreza, especialmente nos países em desenvolvimento. Existem 

oportunidades de investimento em todo o mundo, e o mercado de colocação 

de capital é impulsionado pela realística taxa de retorno que resulta da renda 

esperada de um determinado investimento.107 

 

Ao investir em países estrangeiros, o investidor está sujeito, além dos riscos normais de 

qualquer atividade econômica, a sofrer com a intervenção do Estado receptor dos recursos. Esse 

                                                 
107 Tradução livre de: “Thus, one of the principal purposes of the global investment protection regime is to reduce 

this investor insecurity, increase investment, and reduce poverty, especially in the developing world. Opportunities 

for investment exist throughout the world, and the market for capital placement is driven by the realistic rate of 

return by the expected income of a given investment will be subjected.” DUGAN, Christopher F., WALLACE, 

Don Jr, RUBINS, Noah D. e SABAHI, Borzu. (2011). Investor-state arbitration. New York: Oxford University 

Press, 2011. p.6 
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risco aumenta em caso de mudança do governo, principalmente quando um partido de oposição 

assume a gestão do país.108  

Sem uma proteção específica, resta aos investidores estrangeiros provocar o seu país de 

origem para obter uma solução diplomática, ou promover demanda judicial perante o próprio 

Poder Judiciário do Estado receptor dos investimentos. Neste caso, estaria o particular sujeito 

a um regime jurídico diferente do seu e a eventual viés nacional que os juízes daquele país 

possam ter em detrimento de empresas estrangeiras. Além disso, diversas leis nacionais, na 

linha do paradigma da supremacia do interesse público e das cláusulas exorbitantes existentes 

no direito administrativo brasileiro, estabelecem previsões que desequilibram as disputas em 

favor do Estado e em prejuízo do particular. 

Para contornar esses entraves, a ferramenta que se destaca é a utilização da arbitragem 

internacional. Esta permite o deslocamento da disputa da Judiciário local para um tribunal 

arbitral internacional, com aquelas vantagens características da arbitragem, entre eles a 

expertise, o menor tempo para resolução da disputa, a neutralidade, etc. 

Nesse sentido, foram previstas resolução de conflitos via arbitragem em diversos 

tratados bilaterais de investimentos (BITs). Tais tratados visam estabelecer regras relativas ao 

tratamento concedido aos investimentos estrangeiros naqueles países signatários. 

 

2.2.1 ARBITRAGEM NOS TRATADOS BILATERAIS DE INVESTIMENTO 

 

O primeiro BIT da história foi assinado em 1959 entre a Alemanha e o Paquistão. Nos 

últimos anos, houve um grande aumento no número de tratados assinados e, atualmente, há 

2337 em vigor.109 

Além dos BITs, foram celebrados diversos tratados multilaterais de investimento como, 

por exemplo, a Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and 

Nacionals of other States - ICSID, de 1965; o North American Free Trade Agreement – NAFTA, 

de 1993; e o Energy Charter Treaty, de 1994.   

Dentre os acordos citados, a ICSID, em português chamada de Centro Internacional para 

a Resolução de Conflitos sobre Investimentos – CIRCI, aprovada pela convenção de 

                                                 
108 A título de exemplo, cabe lembrar que, após a Constituição do México passar a estabelecer que as reservas do 

subsolo pertencem do Estado, em 1938, o governo do Presidente Lázaro Cárdenas nacionalizou a indústria do 

petróleo, que era em grande parte dominada por empresas americanas e inglesas, em movimento que gerou grave 

crise entre os países.  

Cf. https://es.wikipedia.org/wiki/Expropiaci%C3%B3n_del_petr%C3%B3leo_en_M%C3%A9xico 
109 https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements 

https://es.wikipedia.org/wiki/Expropiaci%C3%B3n_del_petr%C3%B3leo_en_M%C3%A9xico
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements
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Washington 110  e lastreada pelo Banco Mundial, se destaca como a principal instituição 

julgadora dos conflitos de investimento envolvendo Estados e investidores privados. Até 30 de 

junho de 2018 tinham sido registrados 676 casos julgados sob os termos da citada convenção.111 

Nas palavras de Larissa Ramina: 

 

O CIRDI é um verdadeiro tribunal internacional, em certo sentido similar à 

Corte Internacional de Justiça, da qual difere por ser tribunal de arbitragem, 

ao passo que a CIJ é de composição nitidamente judiciária. O Centro não atua 

como tribunal arbitral, pois, à semelhança da Corte Permanente de Arbitragem 

de Haia, atribui essa tarefa a árbitros e a conciliadores previamente 

selecionados em uma lista apresentada às partes interessadas. Estas possuem, 

também, a faculdade de escolher árbitros ou conciliadores não integrantes 

dessa relação (artigos 12 a 16 da Convenção).112 

 

Como se vê, a expansão da arbitragem tem relação direta com o aumento do 

investimento estrangeiro em países receptores. O aumento da segurança do investidor estimula 

a vinda de capitais e a diminui os custos de transação, barateando bens e serviços postos à 

disposição da população.  

 

2.3 AGÊNCIAS REGULADORAS E ARBITRAGEM 

 

A criação das agências reguladoras e o incentivo do uso da arbitragem pela 

Administração Pública são fenômenos que guardam estreita relação. A ineficiência do Estado 

na prestação dos serviços públicos e na prestação das atividades jurisdicionais, impulsionou 

uma delegação dessas para a iniciativa privada.113 Como explica Diogo de Figueiredo Moreira 

Neto: 

 

Assim como o Estado contemporâneo vai perdendo o monopólio da produção 

normativa, para quedar-se com o da política legislativa, tendência que se 

manifesta com o desenvolvimento da regulática; assim como, também, já não 

                                                 
110 O Brasil não faz parte da Convenção de Washington. 
111 https://icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/ICSID%20Web%20Stats%202018-2%20(English).pdf 
112  RAMINA, Larissa. Arbitragem entre Estado e Investidor Estrangeiro. Cadernos da Escola de Direito e 

Relações Internacionais. Curitiba: 2015. p. 165 
113 Odete Medauar, ao tratar das modificações havidas nas últimas décadas, esclarece que: “As estatais tiveram 

grande expansão nas décadas de 60 e 70. Sua situação, no geral, suscitou vários problemas. Os objetivos de 

eficiência e agilidade não foram atingidos. Tornaram-se ´cabides` de empregos e feudos de grupos políticos. 

Acarretaram grandes dívidas e ´déficits` que o Tesouro Público tinha de cobrir; este, por sua vez, ante a escassez 

de recursos, não poderia arcar com tais rombos. Os muitos mecanismos criados para controlar as estatais 

revelaram-se ineficazes. No Brasil há mais de uma década a impressa vem noticiando, com frequência, os 

problemas relativos aos ´déficits`, ineficiências, abusos e incontrolabilidade das estatais.”. MEDAUAR, Odete. 

Direito Administrativo Moderno. 21.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 85. 

https://icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/ICSID%20Web%20Stats%202018-2%20(English).pdf
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mais detém ele o monopólio da execução administrativa, para reservar-se a 

junção, esta sim essencial, de seu controle, com a expansão das parcerias; 

tampouco pode ele irrogar-se o monopólio da distribuição da justiça, em 

sociedades que valorizam cada vez mais o consenso como instrumento 

privilegiado da convivência social.114 

 

A regulação no Brasil, a partir da década de 90, passa a envolver uma diminuição do 

papel do Estado na economia, com a descentralização administrativa e a criação de entidades 

autônomas, para, com isso, promover uma gestão técnica e eficaz das atividades de relevante 

interesse coletivo. 

Tarefas antes desempenhadas diretamente pelo Estado, passam a ser efetivadas por 

particulares. A Administração Pública reduz seu viés empresarial e aumenta sua função 

reguladora. A delegação dessas atividades para a iniciativa privada e a mudança do papel do 

Estado visaram diminuir os custos da máquina pública, atrair investimentos privados, aprimorar 

a prestação dos serviços aos cidadãos e criar mercados nos quais as decisões estatais seriam 

tomadas, de forma independente, com base no primado da eficiência. 

Por sua vez, o incremento da procura pela arbitragem e o incentivo de seu uso por 

diversos países tem como pressuposto uma prestação jurisdicional morosa e a consequente 

busca por um método de solução de conflitos mais eficiente.  

O relatório da “justiça em números”, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça – 

CNJ, mostra que no ano de 2017 havia 80,1 milhões de processos em tramitação. Aponta este 

relatório que o ano de 2017 foi o de menor crescimento do estoque, com variação de 0,3% em 

relação ao ano anterior, o que significa um incremento de 244 mil casos em relação ao saldo de 

2016.115 

O tempo de conclusão dos processos judiciais, ainda segundo o CNJ, foi, em média, no 

ano de 2017, de 5 anos e 1 mês. Por óbvio, este é apenas o tempo médio, sendo sabido que, em 

casos complexos, 116  como aqueles envolvendo temas técnicos, pode o processo judicial 

demorar muito mais. 

                                                 
114  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Arbitragem nos contratos administrativos. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 209, p. 81-90, jul. 1997. 
115 Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c32167http://www.cnj.jus.b

r/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c32167.pdf 
116 Cite-se, a título exemplificativo, os Recursos Especiais 1.149.487 e 1.141.490 que discutem se o Palácio 

Guanabara estava incluído, quando da Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, entre os bens 

privados da família imperial ou se era bem público destinado apenas à moradia. Considerado o processo judicial 

mais demorado da história, ele possui 123 anos de tramitação.  
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A lentidão dos processos judiciais não é um problema exclusivamente brasileiro. Tal 

morosidade também ocorre em diversos países da Europa, onde a corte Europeia de Direitos 

Humanos chegou a condenar a Grécia a aprovar, em um ano, uma lei que garanta reparação 

para vítimas da lentidão judicial.117 

De qualquer forma, é plausível sustentar que nos dias atuais, onde a tecnologia 

impulsiona a velocidade das transformações, fazendo com que essas ocorram em ritmo 

acelerado, cinco anos é um tempo extremamente longo para a resolução de conflitos, 

principalmente em casos de grande impacto econômico e social. Tal demora, além de causar 

insegurança jurídica, acarreta um significativo aumento dos custos de transação.118  

Mas não é apenas o impacto no tempo de tramitação dos processos. O elevado número 

de processos por magistrado tende a acarretar uma perda na qualidade da análise feita em juízo. 

Como já alertava Oswaldo Aranha bandeira de Mello:  

 

[...] nem todos os juízes são perfeitos, para equilibrar quantidade com 

qualidade das decisões, embora todos sejam dedicados. A exigência dos 

números estatísticos pode suplantar a da análise, forçando o desprezo das 

provas materiais, em nome da pressa e dos números e posições estatísticas de 

primeiros lugares.119  

 

Nesse sentido, surge a arbitragem com alternativa para superar a ineficiência da 

jurisdição prestada pelo Estado. São comumente citadas cinco características da arbitragem que 

demonstram sua vantajosidade: “(i) a celeridade da arbitragem; (ii) a possibilidade de escolha 

de um julgador especialista na matéria; (iv) a imparcialidade dos árbitros no âmbito 

internacional; (v) a eficácia transnacional da sentença arbitral; e (v) a flexibilidade do 

procedimento arbitral.”120 

                                                 
117 Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/decisao-corte-europeia-direitos-humanos54.pdf 
118 Sobre a definição dos custos de transação e uma análise econômica da arbitragem, vide: TIMM, Luciano 

Benetti. Análise econômica da arbitragem.  Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 

15, n. 59, p. 155-173, jul./set. 2017.  
119 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira. apud DALLARI, Adilson Abreu. Arbitragem na concessão de serviço 

público. Revista de Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, ano 32, n. 128, p. 66, out. -dez. 1995. p. 64.  
120  FICHTNER, Jose Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; ANDRÉ, Luís Monteiro. Teoria Geral da 

Arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 49. 
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Essa forma expedita e técnica de resolução de conflitos também surge como ferramenta 

de apoio ao novo Estado Gerencial121, criando uma harmonia no sistema criado pela nova 

Administração Pública. É o encontro da nova Administração Pública eficiente com a nova 

jurisdição eficiente.  

A edição da Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/96) e a previsão de arbitragens para a 

Administração Pública nas Lei nº 9.478/97 (Lei de Petróleo e Gás), Lei nº 9.472/97 (Lei Geral 

de Telecomunicações), Lei nº 10.233/2001 (Lei de Transportes Aquaviários e Terrestres), Lei 

n° 11.196/2005, que acrescentou o art. 23-A, à Lei n° 8.987/95, entre outras, também teve como 

objetivo estimular os investimentos privados, em boa parte de procedência estrangeira, 

necessários à prestação dos serviços que seriam delegados à iniciativa privada. Com efeito: 

 

A arbitragem consiste, ademais, em fator de redução dos riscos e dos custos 

de transação. Ao se avaliar as alternativas disponíveis para a solução dos 

litígios que poderão decorrer dos contratos, a possibilidade de se recorrer à 

arbitragem sinaliza que as controvérsias poderão ser resolvidas com menores 

custos de transação. A solução arbitral propicia também a simetria de 

informações entre as partes e os julgadores. Ao se possibilitar a escolha de 

árbitros especializados, tanto estes quanto as partes podem ter o mesmo grau 

ou graus de aproximados de informação quanto à matéria objeto do litígio.122 

 

A previsão de arbitragem nessas normas tem a intenção de estimular a atração do 

investidor privado e aumentar a segurança jurídica, com a resolução de eventuais litígios de 

forma célere e por meio de julgadores especializados, indicados pelas partes em igualdade de 

condições. 

Com a diminuição dos custos de transação123 e o maior estímulo ao investimento do 

capital privado, o objetivo final é proporcionar ao cidadão a oferta de bens e a prestação de 

serviços de melhor qualidade com o menor custo possível. Além disso, como os conflitos 

ocorridos no âmbito dos contratos de concessão afetam não apenas as partes contratantes, mas 

                                                 
121 A expressão Estado gerencial foi trazida ao Brasil por Bresser-Pereira e teve como documento básico o  Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Nas palavra de Bresser: “O resultado foi elaborar, ainda no primeiro 

semestre de 1995, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado e a emenda constitucional da reforma 

administrativa, tomando como base as experiências recentes em países da OCDE, principalmente o Reino Unido, 

onde se implantava a segunda grande reforma administrativa da história do capitalismo: depois da reforma 

burocrática do século passado, a reforma gerencial do final deste século.” BRESSER-PEREIRA. Luís Carlos. Do 

estado patrimonial ao estado gerencial. In Pinheiro, Wilheim e Sachs (orgs.), Brasil: Um Século de 

Transformações. S.Paulo: Cia. das Letras, 2001: 222-259.p 245. 
122  KLEIN, Aline Lícia. A Arbitragem nas Concessões de Serviço Público. In: PEREIRA, Cesar Augusto 

Guimarães; TALAMINI, Eduardo (Coord.). Arbitragem e Poder Público. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 64. 
123 Como explica Nelson Fontes Siffer: “as condições que propiciam a redução do custo de transação estão 

relacionadas tanto com fatores sujeitos ao controle interno da firma - como, por exemplo, os investimentos em 

ativos específicos - quanto dependentes das condições legais, institucionais e mesmo comportamentais entre os 

agentes, os quais são externos à sua ação. SIFFER, Nelson Fontes. A economia dos custos de transação. Revista 

do BNDES. 
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também os usuários dos bens e serviços, a instituição da arbitragem visa a prevenir que 

eventuais controvérsias afetem de forma negativa e prolongada esses destinatários. Esse é o 

interesse público tutelado no uso da arbitragem pela Administração Pública. 

 

2.4 ASPECTOS GERAIS DA ARBITRAGEM ENVOLVENDO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Como já mencionado, o tema da arbitragem envolvendo a Administração Pública era 

objeto de controvérsias até que a Lei nº 13.129/15, em seus §1º e §2º, do art. 1o, expressamente 

permitiu a celebração da convenção arbitral pelos entes públicos. Neste ponto, insta destacar 

que convenção de arbitragem é gênero do qual são espécies: i) a cláusula compromissória, que 

se trata de convenção através da qual as partes comprometem-se a submeter à arbitragem os 

litígios que possam vir a surgir de determinado contrato; e o ii) compromisso arbitral, que é a 

convenção, celebrada judicial ou extrajudicialmente, pela qual as partes submetem um 

determinado litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas. 

O citado §2º, do art. 1o, estabeleceu que a competência para a celebração da convenção 

de arbitragem é da mesma autoridade que detém competência para a assinatura de acordos ou 

transações. Tal dispositivo merece críticas pois confunde transação com convenção arbitral, 

como se fossem espécies do mesmo gênero. Neste ponto, é relevante destacar que acordos ou 

transações envolvem concessões recíprocas, algo que inexiste, pelo menos quanto ao mérito da 

controvérsia, na arbitragem. A transação, seja ela feita pela negociação, mediação ou 

conciliação, é forma de autocomposição, que ocorre com ou sem interferência de terceiro. Já a 

arbitragem é uma forma de heterocomposição de conflito, onde um terceiro imparcial resolverá 

a celeuma. Quando a autoridade decide pela convenção arbitral, não há qualquer concessão 

quanto ao mérito do objeto em discussão. Ao contrário. Muitas vezes essa escolha pode ser 

fruto da confiança da autoridade na higidez da sua posição técnica sobre determinado assunto. 

Além disso, o citado dispositivo pode gerar controvérsias, principalmente em âmbito 

federal. Conforme inciso VI, do art. 4º, da Lei Complementar nº 73/93, cumulado com o art. 1o 

da Lei no 9.469/97, cabe ao Advogado-Geral da União a autorização de acordos ou transações. 

Ocorre que muitas cláusulas compromissórias são incluídas em contratos de concessão 

celebrados por agências reguladoras,124 cujos órgãos máximos competentes para deliberar sobre 

a interpretação e aplicação de suas cláusulas são as diretorias colegiadas, compostos por 

                                                 
124 Vide, a título exemplificativo, os contratos de concessão elaborados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis – ANP. http://rodadas.anp.gov.br/pt/ 

http://rodadas.anp.gov.br/pt/
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membros possuidores de mandato. A autonomia funcional, decisória, administrativa e 

financeira dessas entidades, bem como a investidura a termo e a estabilidade de seus dirigentes 

durante os mandatos, não parecem ser compatíveis com essa necessidade de autorização do 

Advogado-Geral da União para a previsão de cláusula compromissória. A previsão ou não de 

cláusula nesse sentido parece estar na reserva técnica da agência. 

Outrossim, importante destacar que, em alguns casos, a própria lei previu a necessidade 

de inclusão da previsão de arbitragem nos contratos, como no caso da Lei do Petróleo (inciso 

X, do art.43, da Lei no 9.478/97). 

Assim, é forçoso concluir que a necessidade de autorização do Advogado-Geral da 

União somente seria necessária naqueles casos onde é firmado um compromisso arbitral quando 

já existente o conflito entre as partes. Mesmo assim, resta a crítica feita acima a respeito de se 

equiparar celebração de compromisso arbitral com renúncia a direito. 

Como regra geral as partes podem escolher livremente se a arbitragem será julgada por 

equidade ou pelas regras de direito. Neste caso, é facultado a escolha das regras que serão 

aplicadas na arbitragem, desde que essas não violem os bons costumes e a ordem pública. As 

partes também podem convencionar que a arbitragem seja realizada com base nos princípios 

gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio (art. 2º da Lei nº 

9.307/96). Isso não ocorre nas arbitragens que envolvam à Administração Pública. 

Quando a Administração Pública estiver envolvida no conflito submetido ao juízo 

arbitral, a arbitragem será sempre de direito. Trata-se de corolário lógico do princípio da 

juridicidade. Seria incoerente que a Administração Pública atuasse conforme determinadas 

normas, mas fosse julgada com base em outras. A verificação da retidão dos atos 

administrativos deve se dar com base no direito posto. 

A arbitragem envolvendo ente público, ao contrário daquela que envolve partes 

privadas, que normalmente escolhem guardar sigilo sobre eventuais litígios decorrentes de suas 

relações jurídicas, são regidas pelo princípio da publicidade. Tal ferramenta de transparência é 

inerente ao Estado Democrático de Direito, que exige que gestão pública seja feita de uma 

forma que possa ser acompanhada e supervisionada por toda a sociedade. Outrossim, a 

transparência dos processos arbitrais é relevante para que se possa saber como os árbitros estão 

exercendo sua função de revisão dos atos administrativos, bem como para fins de avaliação de 

precedentes. 

A Lei nº 9.307/9 é silente quanto ao idioma do procedimento arbitral e a sede da 

arbitragem. Não obstante diversas normas, tais como, por exemplo, a Lei de Parceria Público-

Privada (Lei no 11.079/04), a Lei de Concessão e Permissão da Prestação de Serviços Públicos 
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(Lei no 8.987/95), Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC (Lei no 

12.462/11) e a Lei do Programa de Parcerias de Investimentos – PPI (Lei no 13.334/16), 

previram, em redação semelhante, que os mecanismos privados de resolução de disputas devem 

ocorrer em língua portuguesa e em território nacional.125 Ao lado dessas normas, há o Código 

de Processo Civil que, em seu artigo 192, aduz que “ em todos os atos e termos do processo é 

obrigatório o uso da língua portuguesa”. 

Há quem defenda que as limitações existentes não são uma proibição genérica, e só 

valeria para os casos de que tratam as normas. Jose Antônio Fichtner, Sergio Nelson 

Mannheimer e André Luís Monteiro aduzem, relativamente a questão da língua, que: 

 

No nosso ponto de vista, a exigência da adoção do idioma nacional não é 

genérica e, assim, não é aplicável indistintamente a todos os contratos 

administrativos, mas apenas aqueles em que incide regra específica 

determinando a aplicação do português. Isso significa, em outras palavras, que 

as partes são livres para escolher outro idioma em arbitragens envolvendo 

entes públicos, desde que essas arbitragens não estejam sujeitas a regras legais 

específicas exigindo a adoção do português.126  

 

Embora se entenda o anseio daqueles que tentam manter as regras da arbitragem 

envolvendo a Administração Pública mais próximas possíveis das regras que envolvem a 

arbitragem envolvendo partes privadas, não parece ser o caso de se flexibilizar o idioma e a 

sede da arbitragem. 

A necessidade do uso do idioma português se dá principalmente pelo fato de que a 

legislação aplicável, da qual a Administração Pública está vinculada, é toda em língua 

portuguesa. O uso de outras línguas no procedimento arbitral e a eventual necessidade de 

tradução dos textos pode conduzir a dificuldades interpretativas. 

Quando as partes privadas, embora residentes no Brasil, escolhem outro idioma, a fonte 

do conflito, que normalmente é o contrato que contém a cláusula compromissória, já é feito de 

forma bilíngue, fato que facilita o trabalho dos árbitros. 

De outra monta, a previsão de arbitragem fora do território nacional, além de aumentar 

muito os custos do procedimento, prejudicaria a defesa da Administração Pública que 

eventualmente se veria obrigada a contratar escritório de advocacia internacional para a defesa, 

                                                 
125 Interessante destacar que, embora a Lei do Petróleo (Lei no 9.478/97), no inciso X, do art. 43, estabeleça como 

cláusula essencial a previsão de “arbitragem internacional”, todas que foram feitas até hoje foram em território 

nacional e em lingua portuguesa. 
126 FICHTNER, Jose Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. Teoria Geral da 

Arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 588. 
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fato que também pode ocasionar demora. Também pode prejudicar a colheita de provas, haja 

vista a distância do local de execução do contrato. 

Note-se, por fim, que a utilização de câmaras arbitrais de prestígio internacional, como, 

por exemplo, a Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, a 

Corte Internacional de Arbitragem de Londres, ou Corte Permanente de Arbitragem de Haia, 

trazem credibilidade ao procedimento e neutralizam supostas desvantagens trazidas pela língua 

e pelo local da arbitragem.  

 

2.4.1  ARBITRAGEM INSTITUCIONAL E ARBITRAGEM AD HOC 

 

 A arbitragem ad hoc é aquela na qual o procedimento e definido pelas partes ou pelos 

árbitros. Tal procedimento acarreta uma diminuição dos custos, haja vista a desnecessidade de 

escolha de uma instituição para acompanhamento do procedimento. 

Na arbitragem institucional haverá uma instituição, a câmara arbitral, que ficará 

responsável pela condução do procedimento, de acordo com as regras procedimentais previstas 

em regulamento.  

A Lei de Arbitragem deixou em aberto a possibilidade de a Administração Pública optar 

pela arbitragem ad hoc ou pela institucional. Embora aumente os custos do processo, a 

arbitragem institucional traz vantagens, pois traz maior segurança e diminui os riscos de 

incidentes judiciais. Como esclarece Rafael Carvalho Rezende Oliveira: 

 

A arbitragem ad hoc teria, de um lado, a vantagem de reduzir custos, uma vez 

que não haveria a necessidade de contratação de instituição privada (câmara 

de arbitragem) para prestação de serviços, mas, de outro lado, a desvantagem 

de acarretar insegurança para as partes, com a maior probabilidade de 

impasses na definição e nas questões cotidianas inerentes ao procedimento 

arbitral (exs.: escolha da infraestrutura e dos recursos humanos para os 

serviços de secretaria; definição dos valores dos honorários dos árbitros e 

forma de pagamento; indefinição na escolha do árbitro presidente quando 

houver impasse entre os coárbitros indicados pelas partes; etc.), o que pode 

frustrar e/ou retardar a solução da controvérsia, bem como a propositura de 

ações judiciais para resolução de impasses.127  

 

Seguindo esse raciocínio, a Lei Mineira de Arbitragem (Lei nº 19.477/2011), 

estabeleceu que “o juízo arbitral, para os fins desta Lei, instituir-se-á exclusivamente por meio 

                                                 
127 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. A arbitragem nos contratos da Administração Pública e a Lei nº 

13.129/2015: novos desafios. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 13, n. 51, p. 59-

79, out./dez. 2015, p. 74/75. 
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de órgão arbitral institucional”. No mesmo sentido andou o Decreto no 46.245/18, do Estado do 

Rio de Janeiro que, em seu art. 2o estabeleceu que “a arbitragem instituir-se-á exclusivamente 

por meio de órgão arbitral institucional. 

De forma semelhante, o Decreto no 10.025/19, no inciso V, do art. 3o,128 estabeleceu 

naqueles casos em que especifica, que a arbitragem será preferencialmente institucional, 

devendo a escolha da arbitragem ad hoc ser devidamente justificada. Na mesma linha está o 

Decreto no 64.356/19 do Estado de São Paulo.129 

Questão muito debatida é a necessidade ou não da realização de licitação para a 

contratação do árbitro ou da câmara arbitral. Há quem sustente que a escolha do árbitro se daria 

por inexigibilidade de licitação, com base no inciso II, do art. 25, da Lei no 8.666/93.130 

Quanto a este ponto, importante observar que, no que toca ao árbitro, este não é 

exatamente “contratado” pela Administração Pública. O árbitro exerce uma função pública, mas 

não está a serviço da Administração. Deve o árbitro, inclusive, ter independência para decidir 

da forma como entenda correto, mesmo que seja contrário ao interesse da Administração.  

Além disso, caso a arbitragem conte com apenas um árbitro, sua escolha depende da 

concordância da outra parte. Sendo três árbitros, embora um seja indicado pela Administração, 

o presidente será indicado normalmente pelos próprios árbitros.  

Destaque-se, também, que, o valor do serviço do árbitro normalmente é estabelecido 

pela instituição arbitral, e não pelas partes, sendo que, em caso de vitória da Administração, 

quem pagará esse valor será a parte privada.  

Outrossim, fosse a Administração Pública obrigada a elaborar um processo de 

contratação do árbitro, haveria uma quebra da paridade de armas entre as partes envolvidas no 

litígio. Para fundamentar a escolha do árbitro, ato de fundamental importância no processo 

arbitral, estaria a Administração sujeita a expor, prematuramente, linhas de argumentação e 

estratégias de defesa. Tal fato daria a parte privada, que não necessita motivar a sua escolha de 

árbitro, uma vantagem competitiva. 

Dessa forma, a singularidade dessa atividade e a sua indefinição quanto a exata 

prestação, cumulado com o tempo que se despenderia para a realização do procedimento de 

contratação, torna a licitação para a escolha do árbitro, e até mesmo o processo de 

                                                 
128 Art. 3º A arbitragem de que trata este Decreto observará as seguintes condições: [...] V - a arbitragem será, 

preferencialmente, institucional; 
129  Artigo 3º - A arbitragem será preferencialmente institucional, podendo, justificadamente, ser constituída 

arbitragem “ad hoc”. 
130 RIBEIRO, Maurício Portugal; PRADO, Lucas Navarro. Comentários à Lei de PPP – Parceria Público-Privada: 

fundamentos econômico-jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 291. 
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inexigibilidade, que é complexo, detalhado e exige robusta fundamentação, inconveniente e 

contrário ao interesse público. 

Nesse contexto, se antes o Decreto nº 8.465/15 previa a inexigibilidade de licitação para 

a escolha do árbitro, o novo Decreto nº 10.025/19 nada dispôs sobre o assunto. Os únicos 

requisitos para a escolha dos árbitros, previstos no art. 12, são: i) estar no gozo de plena 

capacidade civil; ii) deter conhecimento compatível com a natureza do litígio; e iii) não ter, com 

as partes ou com o litígio que lhe for submetido, relações que caracterizem as hipóteses de 

impedimento ou suspeição de juízes, conforme previsto na Lei nº 13.105, de 2015 - Código de 

Processo Civil, ou outras situações de conflito de interesses previstas em lei ou reconhecidas 

em diretrizes internacionalmente aceitas ou nas regras da instituição arbitral escolhida. No 

mesmo sentido, não exigindo processo de inexigibilidade, estão o Decreto no 64.356/19 do 

Estado de São Paulo, a Lei nº 19.477/2011, do Estado de Minas Gerais, e o Decreto no 

46.245/18, do Estado do Rio de Janeiro. 

Pelas mesmas razões citadas acima, também não há que se falar em processo de licitação 

ou de inexigibilidade da escolha da instituição arbitral. Entretanto, alguns normativos, como o 

Decreto nº 10.025/19 e o Decreto no 64.356/19 do Estado de São Paulo, de forma a preservar 

certa isonomia, previram o credenciamento das câmaras arbitrais que desejem atuar nos 

conflitos envolvendo a Administração Pública. 

Exigiu o art. 10, do Decreto nº 10.025/19, que o credenciamento da câmara arbitral fosse 

realizado pela Advocacia-Geral da União, desde que aquela cumprisse os seguintes requisitos 

mínimos: I - estar em funcionamento regular como câmara arbitral há, no mínimo, três anos; II 

- ter reconhecidas idoneidade, competência e experiência na condução de procedimentos 

arbitrais; e III - possuir regulamento próprio, disponível em língua portuguesa. 

 

2.4.2  CARACTERÍSTICAS PROCESSUAIS 

 

Um dos principais fatores que torna a arbitragem mais eficiente e que diminui os custos 

de transação relativos ao contrato é a ausência de algumas prerrogativas concedidas à Fazenda 

Pública em juízo. 

Nesse sentido, não dispõe a Administração Pública de prazos diferenciados para as suas 

manifestações processuais (art. 183 do Código de Processo Civil). Os prazos são definidos pelas 

partes na convenção arbitral; ou seguem aqueles estabelecidos nos regulamentos das câmaras 

arbitrais. 
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Ressalte-se que, naqueles casos em que se aplica, o Decreto no 10.025/19, previu um 

prazo mínimo de sessenta dias para resposta inicial e o prazo máximo de vinte e quatro meses 

para a apresentação da sentença arbitral, contado da data de celebração do termo de arbitragem, 

podendo este prazo ser prorrogado até o máximo de quarenta e oito meses, por acordo entre as 

partes. 

Ademais, por não estar sujeita a recurso, cabendo somente eventual alegação de 

nulidade perante o juízo comum, não há que se falar em reexame necessário da sentença arbitral. 

Esta, uma vez constituída de forma definitiva, tem força de título executivo judicial, conforme 

previsto no inciso VII, do art. 515, do Código de Processo Civil. 

Ao contrário do processo judicial, não há isenção de taxa judiciária, custas ou demais 

emolumentos. Os valores devidos aos árbitros e à câmara arbitral são suportados pelas partes 

recebedoras dos serviços.  

A cláusula compromissória131  prevista no contrato de concessão para exploração e 

produção de petróleo e gás natural utilizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis – ANP,132 e o citado Decreto no 10.025/19, estabeleceram que as despesas 

necessárias à instalação, condução e desenvolvimento da arbitragem, tais como custas da 

instituição arbitral e adiantamento de honorários arbitrais, devem ser adiantados 

exclusivamente pela parte privada que requerer a instalação da arbitragem. 

Quanto aos honorários advocatícios, as partes são livres para estabelecer os critérios de 

pagamento. No âmbito federal, os mesmos documentos citados acima previram que a 

condenação em honorários advocatícios será feita em sentença e de acordo com as regras do 

art. 85 do Código de Processo Civil.  

 Eventual pagamento de condenação pecuniária prevista na sentença deverá ser feita por 

meio de precatório quando a parte condenada for pessoa jurídica de direito público, haja vista 

que essa é a forma corrente de pagamento dos títulos executivos judiciais, conforme previsto 

no art. 100, da Constituição Federal,133 e nos artigos 534, 535 e 910 do Código de Processo 

                                                 
131 Merece destaque o fato de que a cláusula arbitral prevista nos contratos de exploração e produção foi objeto de 

consulta e audiência pública, conforme aviso nº 24/2017. O link para acesso ao documento é o seguite: 

http://www.anp.gov.br/consultas-audiencias-publicas/concluidas/4095-consulta-e-audiencia-publicas-n-24-2017 
132  O Contrato de concessão relativo à Décima-sexta Rodada pode ser encontrado no seguinte endereço: 

http://rodadas.anp.gov.br/arquivos/Round16/edital/contrato_R16_08082019.pdf 
133 “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em 

virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à 

conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos 

créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de 

precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas 

referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (...) § 5º É obrigatória a inclusão, no 

http://www.anp.gov.br/consultas-audiencias-publicas/concluidas/4095-consulta-e-audiencia-publicas-n-24-2017
http://rodadas.anp.gov.br/arquivos/Round16/edital/contrato_R16_08082019.pdf
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Civil. Como esclarece Francisco José Cahali: “a origem do título, se judicial ou arbitral, neste 

caso, não altera o procedimento da efetividade da sentença condenatória da Fazenda 

Pública.”134 

É inconteste que o pagamento por precatório afeta a vantajosidade dessa forma de 

resolução de conflitos. Não obstante, além de eventual argumento de quebra da isonomia 

perante aqueles outros particulares que também detém título executivo judicial em face da 

Fazenda Pública, há a dificuldade relativa à necessidade de previsão orçamentária, haja vista 

que a satisfação do crédito contido na sentença arbitral somente é possível se houver previsão 

na lei orçamentária anual, conforme exigido pelo art. 167, II, da Constituição da República. 

Não podendo a Administração Pública prever que haverá conflito arbitral e, caso haja, se haverá 

condenação pecuniária, resta inexistente a previsibilidade necessária para a inclusão do crédito 

no orçamento.  

Não obstante, pode o Ente público motivadamente estabelecer outras formas de 

pagamento, desde por acordo entre as partes. Nesse sentido, o § 2º, do art. 15, do citado Decreto 

no 10.025/19 estabeleceu, de forma exemplificativa, que o cumprimento da sentença arbitral 

poderá ocorrer por meio de: i) instrumentos previstos no contrato que substituam a indenização 

pecuniária, incluídos os mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro; ii) compensação de 

haveres e deveres de natureza não tributária, incluídas as multas, nos termos do disposto no art. 

30 da Lei nº 13.448, de 5 de junho de 2017; e iii) atribuição do pagamento a terceiro, nas 

hipóteses admitidas na legislação brasileira.  

 

2.4.3 DOS LIMITES TRADICIONAIS À ATUAÇÃO DOS ÁRBITROS 

 

A delimitação da atuação do juízo arbitral é designada de arbitrabilidade.135 Trata-se de 

requisito que deve ser observado pela convenção arbitral e pelos árbitros. É dividida em duas 

                                                 
orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de 

sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o 

pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. § 6º As 

dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao 

Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a 

requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não 

alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva (...).” 
134 CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem, 5. ed. São Paulo: RT, 2015, p. 379. 
135 Sobre o tema, confira: GARCEZ, José Maria Rossani. ADRS: Métodos alternativos de solução de conflitos: 

análise estrutural dos tipos, fundamentos e exemplos na prática nacional/internacional, Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2013, p. 106/109; MUNIZ, Joaquim de Paiva. Curso de direito arbitral: aspectos práticos do procedimento, 

2ª ed. (rev. e amp.), Curitiba: CRV, 2014, p. 31/42; PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Arbitrabilidade. In: Manual 

de arbitragem para advogados, CEMCA/CFOAB, 2015, p. 48/63. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13448.htm#art30
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13448.htm#art30


 

61 

espécies: a) arbitrabilidade subjetiva, que se refere às pessoas que podem ser partes no juízo 

arbitral; e) arbitrabilidade objetiva, que se relaciona com as questões que podem ser objeto de 

convenção arbitral e, portanto, decididas por meio da arbitragem. 

Costumeiramente, o que se busca estabelecer no conceito de arbitrabilidade é quem pode 

se submeter à arbitragem (arbitrabilidade subjetiva ou ratione personae) e aquilo que pode ser 

objeto do processo arbitral (arbitrabilidade objetiva ou ratione materiae). 

Tais limites são determinados de acordo com o ordenamento jurídico do país que optou 

por legitimar essa forma de resolução de conflitos. A maior ou menor abertura à arbitragem irá 

depender do contexto político, social, cultural e econômico no qual esse instituto se insere em 

determinado país. Nesse sentido, pertinentes as observações feitas por Jose Antônio Fichtner, 

Sergio Nelson Mannheimer e André Luís Monteiro:  

 

A arbitrabilidade, portanto, traz em si um componente público, 

correspondente a uma política pública de relacionamento entre os Estados 

soberanos e o instituto da arbitragem, em que aquele fixa os limites 

instransponíveis à arbitragem e esta, respeitando solenemente estes limites, 

coopera, na medida das suas possibilidades, com a tarefa de distribuir 

justiça.136 

 

Outro limite relevante para atividade arbitral é o limite imposto pelas próprias partes na 

convenção arbitral. Tal limitação é muitas vezes confundida com a arbitrabilidade objetiva. 

Ocorre que, enquanto esta é determinada por lei, aquele se estabelece pela vontade das partes. 

É aquilo que as partes desejam que seja decidido por meio da arbitragem.  

No compromisso arbitral, que é aquele formalizado após a existência do litígio, esse 

limite é mais nítido, pois já se sabe o cerne da controvérsia. Problema maior ocorre na cláusula 

compromissória inserida em contrato, uma vez que, dependendo da complexidade e amplitude 

da avença, podem ser estabelecidas diversas relações jurídicas, que poderão redundar em 

conflitos de diversas naturezas.137 A delimitação dos conflitos que podem ser submetidos à 

arbitragem, neste caso, está na parte final do art. 4, da Lei de Arbitragem, que diz que as partes 

“comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a 

tal contrato.” Ou seja, serão submetidos à arbitragem apenas os conflitos que surjam em 

decorrência daquela relação contratual. 

                                                 
136 FICHTNER, Jose Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. Teoria Geral da 

Arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 225. 
137 Como exemplo se pode citar as cláusulas arbitrais incluídas em atos constitutivos de sociedades empresariais.  
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Neste caso, quando se busca saber se determinado conflito está abrangido pelo texto da 

convenção arbitral, a discussão não está relacionada exatamente à arbitrabilidade objetiva, mas 

sim ao alcance objetivo ou escopo da convenção arbitral.138  

 

2.4.3.1 ARBITRABILIDADE SUBJETIVA 

 

A arbitragem está restrita às pessoas capazes de contratar, conforme disposto no art. 1o 

da Lei de Arbitragem. No §1o deste dispositivo foi expressamente admitida a possibilidade de 

a Administração Pública direta e indireta utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos 

relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Como já exposto, tal previsão veio a superar 

controvérsias a respeito da possibilidade de a Administração Pública se valer da arbitragem 

como forma de resolver seus conflitos. A falta de previsão legal expressa era fator que, para 

muitos, impedia o uso dessa forma de resolução de controvérsias. 

A partir da Lei nº 13.129/2015 positivou-se a faculdade de os entes estatais, quais sejam, 

as pessoas jurídicas de direito público (entes federados, autarquias e fundações de direito 

público) e as pessoas jurídicas de direito privado (empresas públicas e as sociedades de 

economia mista), se valerem da arbitragem como método alternativo de solução de seus 

conflitos. 

 

2.4.3.2 ARBITRABILIDADE OBJETIVA 

 

A arbitrabilidade objetiva é tema complexo que envolve discussões nas quais, muitas 

vezes, debatem o alcance de conceitos jurídicos de forte abstração. A origem do problema está 

no limite imposto pelo texto legal que previu o cabimento da arbitragem unicamente para “para 

dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis”. 

Quando o conflito envolve partes privadas, se costuma limitar a arbitragem àquelas 

causas que, possuindo caráter estritamente patrimonial, não envolvam questões de estado ou de 

direito de família, conforme disposto no art. 852 do Código Civil. 

Se a delimitação daquilo que seria direito patrimonial disponível no âmbito privado já 

não seja tarefa simples, ela se torna mais árdua quando envolve à Administração Pública, cujas 

relações são permeadas por normas de direito público. Esse regime jurídico público que envolve 

                                                 
138 Ibidem, p. 379. 
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à Administração Pública se encontra permeado pelo interesse público que envolve a sua 

atuação. 

Segundo entendimento clássico, atuando em nome da sociedade, ao contrário do 

particular, a Administração não poderia dispor livremente dos seus bens e interesses. Estes 

pertenceriam à coletividade e, por isso, o agente público dele não teria disponibilidade. Segundo 

a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, atualmente sujeita a muitas críticas, a 

supremacia do interesse público sobre o privado: 

 

Trata-se de verdadeiro axioma reconhecível no moderno Direito Público. 

Proclama a superioridade do interesse da coletividade, firmando a prevalência 

dele sobre o particular, como condição até mesmo, da sobrevivência e 

asseguramento deste último. É pressuposto de uma ordem social estável, em 

que todos e cada um possam sentir-se garantidos e resguardados.139 

 

Tendo em vista a citada importância da supremacia do interesse público, aponta Celso 

Antônio Bandeira de Mello mais adiante em sua obra que: 

 

A indisponibilidade dos interesses públicos significa que, sendo interesses 

qualificados como próprios da coletividade - internos ao setor público -, não 

se encontram à livre disposição de quem quer que seja, por inapropriáveis. 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.140  

 

Por essa linha doutrinária, os árbitros não poderiam julgar as causas que envolvessem à 

Administração Pública, haja vista que essas sempre envolveriam interesse público que, por sua 

natureza, seria inalienável, intransmissível e irrenunciável. Ao discorrer sobre a supremacia do 

interesse público Hely Lopes Meirelles aponta que: 

 

Dele  decorre o princípio da indisponibilidade do interesse público, segundo 

o qual a Administração Pública não pode dispor desse interesse geral, da 

coletividade, nem renunciar a poderes que a lei lhe deu para tal tutela, mesmo 

porque ela não é titular do interesse público, cujo titular é o Estado, como 

representante da coletividade, e, por isso, só ela, pelos seus representantes 

eleitos, mediante lei, poderá autorizar a disponibilidade ou renúncia.141 

 

                                                 
139 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 13ª ed. (rev., at. e amp.), São Paulo: 

Malheiros, 2001, p. 60. 
140 Ibidem, p. 74. 
141 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 38ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2012, p. 

108. 
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Não obstante, conforme o atual contexto dogmático apresentado no início desse 

trabalho, não cabe mais o uso irrefletido dessa supremacia do interesse público. Quando houver 

interesses conflituosos em colisão, a prevalência de um sobre o outro só poderá ocorrer 

mediante um processo de ponderação racional. Como esclarece Gustavo Binenbojm: 

 

Neste sentido, a ponderação proporcional passa a ser entendida como medida 

otimizadora de todos os princípios, bens e interesses considerados desde a 

Constituição, passando pelas leis, até os níveis de maior concretude, 

realizados pelo Judiciário e pela Administração Pública. Assim, as relações de 

prevalência entre interesses privados e interesses públicos não comportam 

determinação a priori e em caráter abstrato, senão que devem ser buscadas no 

sistema constitucional e nas leis constitucionais, dentro do jogo de 

ponderações proporcionais envolvendo direitos fundamentais e metas 

coletivas da sociedade.142 

 

Por outro lado, essa indisponibilidade do interesse público não guarda relação com a 

disponibilidade patrimonial indicada na Lei de Arbitragem. Fossem todos os bens e interesses 

a cargo da Administração Pública indisponíveis, sua participação em arbitragens restaria 

impossibilitada simplesmente porque também estaria proibida a celebração de negócios 

jurídicos. Pertinentes são as palavras de Alexandre Aragão: 

 

A limitação objetiva da arbitralidade envolvendo a Administração, com base 

nessa importação apressada do conceito civilista de “direitos disponíveis”, 

conduziria, no limite, à disparatada conclusão de que qualquer contrato 

administrativo seria, de per se, juridicamente proscrito. Nessa linha, em 

recente estudo doutrinário, registrei que “se a Administração Pública pode 

celebrar contratos e [deve] cumprir voluntariamente suas obrigações nos 

termos pactuados, pela mesma lógica deve-se entender possível a contratação 

da solução por arbitragem das controvérsias deles decorrentes. Não faz sentido 

entender que os direitos são ‘disponíveis’ para poderem ser estabelecidos 

mediante um acordo de vontades (contrato) e, de outro lado, entender que são 

‘indisponíveis’ para vedar que as controvérsias dele oriundas possam ser 

submetidas à arbitragem.143 

 

Muitas vezes é o ato de disposição patrimonial, como a cessão de uso de imóveis 

públicos, ou a alienação do petróleo para a explotação privada, com o respectivo recebimento 

das participações governamentais, ou a contratação de um serviço essencial ao funcionamento 

da repartição, com o desembolso do preço devido, que atenderá o interesse público. No 

entendimento de Eros Grau: 

                                                 
142  BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo. Direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização. 3a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 113. 
143 ARAGÃO, Alexandre Santos de. A Arbitragem no Direito Administrativo. Revista da AGU, Brasília, v. 16, n. 

03, 30 set. 2017, p. 29. 
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A Administração, para a realização do interesse público, pratica atos, da mais 

variada ordem, dispondo de determinados direitos patrimoniais, ainda que não 

possa fazê-lo em relação a outros deles. Por exemplo, não pode dispor dos 

direitos patrimoniais que detém sobre os bens públicos de uso comum. 

Mas é certo que inúmeras vezes deve dispor de direitos patrimoniais, sem que 

com isso esteja a dispor do interesse público, porque a realização deste último 

é alcançada mediante disposição daqueles.144 

 

A celeuma causada por esses dois princípios, quais sejam, da supremacia do interesse 

público e da indisponibilidade do interesse público, que sequer estão previstos expressamente, 

seja no texto da constituição, seja em leis esparsas, incentivou a criação de teorias que visavam 

compatibilizá-los com a possibilidade do uso da arbitragem pela Administração Pública. 

Há famosa corrente que diferencia interesse público primário do interesse público 

secundário, para, ao fim, apontar que o interesse público primário, relacionado aos fins do 

Estado, seria indisponível, e, portanto, inarbitrável, enquanto o interesse público secundário, de 

caráter instrumental, seria de natureza patrimonial disponível e, consequentemente, atenderia o 

requisito da arbitrabilidade objetiva.145 Eros Grau, em passagem largamente citada, menciona 

que “indisponível é o interesse público primário, não o interesse público da Administração”.146 

147 

Em sentido semelhante está a tese de que somente seria possível a arbitragem quando a 

Administração realiza atos de gestão. Em sentido oposto, quando a Administração pratica “atos 

de império”, estes não poderiam ser submetidos à arbitragem. Na definição de José dos Santos 

Carvalho Filho:   

 

A distinção entre essas categorias de atos é antiga, originando-se do Direito 

francês. A despeito de frequentemente criticada, tem sido sempre trazida à 

tona pela doutrina. 

Atos de império são os que se caracterizam pelo poder de coerção decorrente 

do poder de império (ius imperii), não intervindo a vontade dos administrados 

para sua prática. Como exemplo, os atos de polícia (apreensão de bens, 

embargo de obra), os decretos de regulamentação etc. 

                                                 
144 GRAU, Eros Roberto. Arbitragem e contrato administrativo. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, Rio 

Grande do Sul, v. 21, n. 2, março/2002, p. 147/148. 
145 Selma Lemes afirma o seguinte: “Podemos classificar os interesses públicos em ‘primários’ e ‘secundários’ 

(instrumentais ou derivados). Os interesses públicos primários são indisponíveis e, por sua vez, os interesses 

públicos derivados têm natureza instrumental e existem para operacionalizar aqueles, com características 

patrimoniais e, por isso são disponíveis e suscetíveis de apreciação arbitral.” LEMES, Selma Ferreira. Arbitragem 

na administração pública, - fundamentos jurídicos e eficiência econômica, São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 131 
146 Ibidem, p 146.  
147 A distinção entre interesses públicos primários e interesses públicos secundários ficou consagrada na doutrina 

de Renato Alessi. Cf. ALESSI, Renato. Sistema istituzionale del diritto amministrativo italiano. Milano: Giuffrè, 

1953. 
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O Estado, entretanto, atua no mesmo plano jurídico dos particulares quando 

se volta para a gestão da coisa pública (ius gestionis). Nessa hipótese, pratica 

atos de gestão, intervindo frequentemente a vontade de particulares. Exemplo: 

os negócios contratuais (aquisição ou alienação de bens). Não tendo a 

coercibilidade dos atos de império, os atos de gestão reclamam na maioria das 

vezes soluções negociadas, não dispondo o Estado da garantia da 

unilateralidade que caracteriza sua atuação.148 

 

Para essa corrente os atos de império, por consistirem em ato de autoridade e refletirem 

o típico exercício da atividade administrativa, não seriam disponíveis e, portanto, passíveis de 

serem submetidos à arbitragem.149 Como explicam Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda 

Câmara: 

 

É tradicional no Direito Administrativo a distinção entre atos de império e atos 

de gestão. Os primeiros dizem respeito a matérias inerentes ao Estado, que 

corresponderiam ao plexo de interesses ‘indisponíveis’ do Poder Público. Os 

outros envolvem os atos de mera administração. São atos despidos de 

prerrogativas especiais, cujo objetivo é fixar relações jurídicas normais (de 

direito comum) entre a Administração e outras pessoas jurídicas. 

Aproveitando desta vetusta classificação, seria possível afirmar que a intenção 

da Lei de Arbitragem foi reservar para seu escopo as matérias objeto de atos 

de gestão. Estariam excluídos de sua abrangência aqueles temas que são objeto 

de atos de império.150 

 

Alexandre Aragão, na tentativa de sintetizar a questão, defende que inarbitráveis seriam 

apenas as relações oriundas diretamente do ordenamento jurídico. O autor explica que “apenas 

as obrigações heterônomas do direito administrativo, ou seja, aquelas que se impõem ao 

particular de maneira inteiramente vertical – sem em nada precisar da sua aquiescência–, não 

podem ser objeto de contrato e, consequentemente, de arbitragem.”151 Mais adiante, conclui 

que: 

 

Sendo incontratualizáveis (justamente, por serem heterônomos), os atos de 

império são também inarbitráveis. Nenhum deles precisam de qualquer base 

contratual para poderem ser praticados. Basta lembrarmos da distinção já vista 

entre sanções de polícia administrativa e as sanções contratuais 

administrativas: aquelas diretamente aplicáveis pela Administração Pública, e 

                                                 
148 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 

131. 
149 Por oportuno, cabe destacar que o art. 4º, inciso III, da Lei das Parcerias Público- Privadas (Lei nº 11.079/2004) 

prevê a “indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de outras 

atividades exclusivas do Estado”. 
150  SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. o Cabimento da Arbitragem nos Contratos 

Administrativos. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 248, p. 117-126, p. 121. 
151 ARAGÃO, Alexandre Santos de. A Arbitragem no Direito Administrativo. Revista da AGU, Brasília, v. 16, n. 

03, 30 set. 2017, p. 45. 
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estas só cogitáveis se previamente anuídas pelo particular mediante a sua 

voluntária adesão a um contrato do Estado.152 

 

As correntes citadas acima tratam a arbitrabilidade objetiva apenas como um limite 

horizontal relativo à competência do árbitro para julgar determinada controvérsia. Nada é dito 

sobre eventuais limites verticais relativos ao controle que o árbitro fará sobre a legitimidade da 

atuação estatal.  

Estariam os árbitros sujeitos aos mesmos limites indicados ao controle exercido pelo 

Poder Judiciário? Aquelas balizas fornecidas pelo pragmatismo e pelo realismo jurídico, 

refletidas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que indicam um dever de 

deferência, também seriam aplicáveis na arbitragem? 

A dúvida que paira e que será enfrentada a seguir é se os argumentos que sustentam as 

teses deferenciais fazem sentido em matéria de arbitragem envolvendo a Administração 

Pública. 

 

3. CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELOS ÁRBITROS 
 

O tribunal arbitral, ao julgar um conflito envolvendo a Administração Pública, 

necessariamente deverá avaliar a legitimidade da conduta do ente público. Em muitos casos a 

controvérsia poderá envolver aspectos que, seja pela sua natureza ou pela importância, 

transbordam os interesses das partes litigantes. Não raro, o processo arbitral aborda tema 

relativo à política pública de interesse da sociedade. Por isso se mostra fundamental estudar o 

controle da Administração Pública exercido no âmbito de um processo de arbitragem.  

O Brasil não possui tratado bilateral de investimento assinado que preveja a arbitragem 

internacional como forma de resolução de conflitos. Por aqui adotou-se um meio termo. Para 

atrair investimentos, junto com uma modernização do Estado, foi inicialmente prevista a 

arbitragem nacional em alguns setores como forma de resolução de controvérsias. Aos 

investidores seria aberto o acesso a essa forma de resolução de conflitos, mas ela ocorreria de 

acordo com as normas nacionais.153 

                                                 
152 Ibidem, p 146. p. 48. 
153 Embora a Lei no 9.478/97, conhecia como Lei do Petróleo, criada após a flexibilização do monopólio da 

atividade petrolífera, tenha previsto, em seu inciso X, do art.43, a “arbitragem internacional” como cláusula 

essencial do contrato de concessão, todas as arbitragens que já existiram no setor foram efetivadas em solo 

nacional, em língua portuguesa e de acordo com as normas nacionais. 
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Embora o Brasil não tenha aderido ao sistema de arbitragem internacional investidor-

Estado para a resolução de conflitos sobre investimentos, as arbitragens nacionais envolvendo 

a Administração Pública guardam grandes semelhanças com esse modelo de arbitragem. Atuam 

no país câmaras arbitrais de reconhecimento internacional, com regulamento uniforme em todo 

mundo. Algumas chegam a realizar o exame prévio da sentença arbitral nacional pela sua 

corte.154 Tais fatores aproximam esses modelos de arbitragem.  

Por esta razão, conhecer e examinar a experiência internacional em matéria de controle 

dos atos dos Estados, via processo arbitral, serve de grande valia para o estudo da arbitragem 

envolvendo a Administração Pública nacional. 

 

3.1 DA EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL  

 

O avanço das arbitragens de investimento em âmbito internacional acabou por dar 

destaque aos amplos poderes que os tribunais arbitrais detinham, naqueles processos que 

julgavam, para controlar a conduta de governos e a legitimidade de políticas públicas centrais 

para o país recebedor dos investimentos. 

Algumas arbitragens de investimento internacional iniciadas logo após a expansão dos 

tratados bilaterais de investimento, na década de noventa, sofreram críticas por envolver um 

amplo e profundo escrutínio das políticas públicas adotadas pelos Estados partes nas 

arbitragens. Exemplo notório é o caso da Argentina. Para tentar conter uma grave crise, no ano 

de 2001, a Argentina adotou diversas medidas como o congelamento de depósitos bancários, a 

taxação de tarifas e a equiparação do valor do peso ao dólar.155 Tais medidas desagradaram 

investidores estrangeiros que, sentindo-se lesados, promoveram mais de quarenta 

arbitragens.156 

Os investidores alegavam que as medidas adotas pela Argentina prejudicaram 

investimentos protegidos por tratados bilaterais e se constituíram numa expropriação indireta. 

Como explicam William W. Burke-White e Andreas Von Staden: 

 

Posteriormente, a Argentina ficou sujeita a nada menos que quarenta e três 

arbitragens do ICSID, apresentadas por investidores que afirmavam que a 

resposta da Argentina à crise prejudicou investimentos protegidos por vários 

tratados bilaterais de investimento, violando as cláusulas de tratamento justo 

                                                 
154 Vide, a título exemplificativo, o art. 33 do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Comercio Internacional 

- CCI 
155 Cf. https://www.imf.org/external/np/pdr/lessons/100803.pdf. 
156 Cf. https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement 

https://www.imf.org/external/np/pdr/lessons/100803.pdf
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement
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e equitativo ou constituindo expropriação indireta. Cada um dos casos contra 

a Argentina discutida neste artigo baseia-se nesse mesmo conjunto de fatos 

subjacentes, pois os investidores contestaram vários aspectos do pacote de 

recuperação da Argentina e seus impactos, particularmente nos setores de 

petróleo e gás, transporte e bancos. A responsabilidade potencial da Argentina 

somente nesses casos pode ser superior a US$ 8 bilhões, mais do que todas as 

reservas financeiras do governo argentino em 2002.157 

 

Em sua defesa a Argentina sustentava que estava lastreada em disposições específicas 

do tratado, que permitiam que um Estado adotasse medidas para a manutenção da ordem pública 

e proteção da segurança de seus cidadãos. Trazia a Argentina para a discussão a aplicação de 

diversas normas de Direito Público, com argumentos em defesa da sua soberania. 

Ocorre que os primeiros julgamentos efetivados pelos tribunais arbitrais do Centro 

Internacional para Resolução de Controvérsias sobre Investimento aplicaram um rigoroso 

padrão de controle sobre as respostas dadas pela Argentina a sua crise financeira, ignorando os 

aspectos de direito público envolvido e julgando a causa como se ela fosse conflito comum 

entre partes privadas.158 Novamente nas lições dos citados autores: 

 

Os tribunais do ICSID nos três primeiros casos argentinos - CMS Gas 

Transmission Company vs. República Argentina (CMS), Enron vs. República 

Argentina (Enron) e Sempra vs. República Argentina (Sempra) - aplicaram 

um padrão extraordinariamente rigoroso ao revisar os respostas econômicas à 

crise financeira. Esse padrão tornou a invocação da Argentina da cláusula de 

                                                 
157 Tradução livre de: “Thereafter, Argentina has become subject to no fewer than forty-three ICSID arbitrations 

brought by investors who assert that Argentina’s response to the crisis harmed investments protected by various 

BITs, violating fair and equitable treatment clauses or constituting indirect expropriation. Each of the cases 

against Argentina discussed in this Article is based on this same set of underlying facts, as investors challenged 

various aspects of Argentina’s recovery package and its impacts, particularly in the oil and gas, transportation, 

and banking sectors. Argentina’s potential liability from these cases alone could be greater than US$8 billion, 

more than the entire financial reserves of the Argentine government in 2002.” BURKE-WHITE, William W.; 

VON STADEN, Andreas. Private litigation in a public sphere: the standard of review in investor-state 

arbitrations. Yale Journal of International Law, Connecticut, v. 35, p. 283/344, 2010, p.290. 
158 Passagem emblemática pode ser retirada do caso Sempra v. Argentine Republic, na qual o tribunal arbitral 

consignou o seguinte: “348. The Tribunal has no doubt that there was a severe crisis, and that in such a context it 

was unlikely that business could have continued as usual. Yet, the argument that such a situation compromised the 

very existence of the State and its independence, and thereby qualified as one involving an essential State interest, 

is not convincing. Questions of public order and social unrest could have been handled, as in fact they were, just 

as questions of political stabilization were handled under the constitutional arrangements in force. 349. This issue 

is in turn connected with the alleged existence of a grave and imminent peril that could threaten the essential 

interest. While the Government had a duty to prevent a worsening of the situation, and could not simply leave 

events to follow their own course, there is no convincing evidence that events were actually out of control or had 

become unmanageable. 350. It is thus quite evident that measures had to be adopted to offset the unfolding crisis, 

but whether the measures taken under the Emergency Law were the “only way” to achieve this result, and whether 

no other alternative was available, are questions on which the parties and their experts are profoundly divided, 

as noted above. A rather sad global comparison of experiences in the handling of economic crises shows that there 

are always many approaches to addressing and resolving such critical events. It is therefore difficult to justify the 

position that only one of them was available in the Argentine case.” Disponível em 

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0770.pdf. Acesso em: 11 dez. 2013  

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0770.pdf
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medidas não excluídas do tratado de investimento bilateral Estados Unidos-

Argentina legalmente inviável, além de não levar em consideração o contexto 

político mais amplo no qual as arbitragens ocorreram. Em vez de reconhecer 

a natureza de direito público da arbitragem e as defesas baseadas em tratados 

da Argentina, esses três tribunais operaram como se os únicos direitos em jogo 

fossem os dos investidores e como se os tribunais estivessem aplicando 

contratos de direito privado estreitamente redigidos, separados do contexto de 

direito público.159 

 

Outros casos também demonstram como a arbitragem de investimento pode abordar 

importantes questões de políticas públicas e regulatórias para o Estado. Podem ser citados, a 

título exemplificativo, as arbitragens envolvendo concessão de água e esgoto nos casos da 

Bolívia, Argentina e Tanzânia.160 Em “Suez, Sociedad General de Águas de Barcelona S.A e 

Vivendi Universal S.A v Argentine Republic”, em decisão a respeito da participação de 

terceiros como amicus curiae, a importância do caso e seu impacto na vida de milhares de 

pessoas, foram objeto de destaque pelos árbitros: 

 

O fator que dá a esse caso um interesse público particular é que a disputa 

envolve sistemas de distribuição de água e esgoto de uma grande área 

metropolitana, na cidade de Buenos Aires e nos municípios vizinhos. Esses 

sistemas fornecem serviços públicos básicos a milhões de pessoas e, como 

resultado, podem levantar uma variedade de questões complexas de direito 

público e internacional, incluindo considerações sobre direitos humanos. 

Qualquer decisão tomada neste caso, seja a favor dos Requerentes ou do 

Reclamado, tem o potencial de afetar a operação desses sistemas e, portanto, 

o público a quem eles servem.161 

                                                 
159 Tradução livre de: “The ICSID tribunals in the first three Argentine cases — CMS Gas Transmission Company 

v. Argentine Republic (CMS), Enron v. Argentine Republic (Enron), and Sempra v. Argentine Republic (Sempra) 

— all applied an extraordinarily strict standard when reviewing Argentina’s economic responses to the financial 

crisis. That standard essentially made Argentina’s invocation of the NPM clause in the U.S.-Argentina BIT a legal 

impossibility and failed to take into consideration the broader policy context in which the arbitrations arose. 

Rather than recognize the public law nature of the arbitration and Argentina’s treaty-based defenses, these three 

tribunals operated as if the only rights at stake were those of investors and as if the tribunals were enforcing 

narrowly drawn private law contracts divorced from public law context.” BURKE-WHITE, William W.; VON 

STADEN, Andreas. Private litigation in a public sphere: the standard of review in investor-state arbitrations. 

Yale Journal of International Law, Connecticut, v. 35, p. 283/344, 2010, p. 297. 
160 Biwater Gauff (Tanzania) Ltd v United Republic of Tanzania, caso ICSID  No. ARB/05/22, julgado em julho 

de 2004; Aguas del Tunari SA v Republic of Bolivia, caso ICSID No. ARB/02/3, julgado em 21 de outubro de 

2005; e  Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona SA e Vivendi Universal SA v Argentine Republic, caso 

ICSID No. ARB/03/19, sentença em julho de 2010, com decisão no pedido de anulação julgado pelo ICSID em 

maio de 2017 
161 Tradução livre de: “The factor that gives this case particular public interest is that the investment dispute 

centers around water distribution and sewage systems of a large metropolitan area, the city of Buenos Aires and 

surrounding municipalities. Those systems provide basic public services to millions of people and as a result may 

raise a variety of complex public and international law questions, including human rights considerations. Any 

decision rendered in this case, whether in favor of the Claimants or the Respondent, has the potential to affect the 

operation of those systems and thereby the public they serve.” Caso ICSID No. ARB/03/19. A Decisão proferida 

em 19 de maio de 2005 permitiu a participação de amicus curiae. Cf. 

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0815.pdf. 

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0815.pdf
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Cabe citar também arbitragens envolvendo programa de ação afirmativa que visava 

compensar injustiças decorrentes do sistema do apartheid, na África do Sul;162 proibições de 

produtos químicos nocivos nos Estados Unidos e no Canadá;163 proteção do meio ambiente na 

Alemanha, Canadá e México;164 e legislação antitabaco no Uruguai e na Austrália.165 

Como se vê, as arbitragens de investimento, que se iniciaram na pretensão de coibir e 

compensar eventual expropriação direta pelo Estado, acabaram ampliando o seu objeto e 

alcançando políticas de grande impacto na vida das pessoas. Tal ampliação encontrou base nos 

textos de tratados de investimento que, até os dias atuais, preveem a compensação do investidor 

privado por expropriação indireta.166 Como apontam William W. Burke-White e Andreas von 

Staden:  

 

O crescimento da arbitragem entre o investidor e o estado acompanhou a 

diversificação das questões em jogo nas disputas subjacentes. Longe de se 

limitarem apenas a questões técnicas, as arbitragens de investimento 

contemporâneas frequentemente envolvem o escopo dos poderes reguladores 

dos estados respondentes e vão muito além das preocupações tradicionais com 

simples desapropriações e nacionalizações.167 

 

As arbitragens promovidas pela empresa tabagista Philip Morris contra o Uruguai e a 

Austrália foram marcantes nesse sentido. Esses países adotaram medidas que visavam diminuir 

o consumo de tabaco. Dentre essas medidas estavam aquelas que impediam variações de marca 

                                                 
162 Piero Foresti, Laura de Carli and others v Republic of South Africa, caso ICSID No. ARB(AF)/07/1, julgado 

em Agosto de 2010 
163  Methanex Corporation v United States, UNCITRAL (NAFTA), julgado em agosto de 2005; Chemtura 

Corporation  v Government of Canada, UNCITRAL (NAFTA), com decisão em agosto de 2010. 
164 Vattenfall AB, Vattenfall Europe AG, Vattenfall Europe Generation AG & Co KG v Federal Republic of 

Germany, caso ICSID No. ARB/09/6; Metalclad Corporation v The United Mexican States, caso ICSID No. 

ARB(AF)/97/1 (NAFTA); e SD Myers, Inc v Canada, UNCITRAL (NAFTA). 
165 FTR Holding SA, Philip Morris Products S.A. and Abal Hermanos SA v Oriental Republic of Uruguay, caso 

ICSID Case No. ARB/10/7; e Philip Morris Asia Limited v Australia, UNCITRAL. 
166 Como exemplo, cabe transcrever o disposto no anexo B do Tratado Bilateral de Investimentos assinado entre a 

Austrália e o Uruguai: “Article 7 addresses two situations. The first is direct expropriation, in which an investment 

is nationalised or otherwise directly expropriated through formal transfer of title or outright seizure. 3. The second 

situation addressed by Article 7 is indirect expropriation, in which an action or series of actions by a Party has 

an effect equivalent to direct expropriation without formal transfer of title or outright seizure.” 
167 Tradução livre de: “The growth in investor-state arbitration has gone hand in hand with a diversification of the 

issues at stake in the underlying disputes. Far from being limited to merely technical questions, contemporary 

investment arbitrations frequently implicate the scope of the regulatory powers of the respondent states and reach 

well beyond the traditional concerns with simple expropriations and nationalizations.” BURKE-WHITE, William 

W.; VON STADEN, Andreas. Private litigation in a public sphere: the standard of review in investor-state 

arbitrations. Yale Journal of International Law, Connecticut, v. 35, p. 283/344, 2010, p.284. 
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e determinavam que 80% da superfície do maço de cigarro fosse utilizada por imagens de 

advertência que destacavam os males causados à saúde pelo cigarro. 

A empresa promoveu as arbitragens com base nos tratados bilaterais de investimento 

alegando, em suma, que as medidas violavam seu direito de propriedade e significavam uma 

expropriação indireta. Por sua relevância, cabe trazer parte da argumentação inicial apresentada 

pela parte privada na arbitragem promovida contra o Uruguai:168 

 

Não surpreendentemente, a Portaria 514 causou uma diminuição nas vendas 

da Abal, principalmente porque a Aba foi forçada a descontinuar diversos 

produtos. Ela também causou uma privação dos direitos de propriedade 

intelectual da PMP e da Abal. e uma redução substancial no valor da Abal 

como empresa. Como resultado, os Requerentes já sofreram e continuarão a 

sustentar perdas substanciais. 

Os reclamantes não contestam o direito soberano do governo uruguaio de 

promover e proteger a saúde pública. No entanto, o governo não pode abusar 

desse direito e invocá-lo como pretexto para desconsiderar os direitos legais 

dos reclamantes. Como o Requerente demonstrará no decurso da arbitragem, 

o Demandado escolheu meios que causaram violações graves aos direitos dos 

Requerentes sob o tratado bilateral de investimento Suíça Uruguai e o direito 

internacional.169 

 

A empresa perdeu ambas as arbitragens.170 Não obstante, a mera propositura delas e o 

risco de decisões de grande interferência na autonomia do Estado para promover políticas 

públicas, causaram grande repercussão.  

Há, ainda, outros exemplos de decisões que não foram deferentes às escolhas públicas 

adotadas pelos países, como os casos Tecmed v Mexico171 e Metalclad v Mexico.172 Nestes 

processos: “ambos os tribunais sustentaram que as autoridades agiram com propósitos políticos 

                                                 
168 No caso do Uruguai, as medidas questionadas foram adotadas pela Portaria 514 do Ministério da Saúde Pública 

e pelo Decreto Presidencial 287. 
169  Tradução livre de: “Not surprisingly, Ordinanance 514 has caused a decrease in Aba's sales, notably because 

Abal has been forced to discontinue a number of its product varieties. It has also caused a deprivation of PMP's 

and Abal's intellectual property rights and a substantial reduction in the value of Abal’s as a company. As a result, 

the Claimants have already sustained, and will continue to sustain, substantial losses. 

The Claimants do not a challenge the Uruguayan Government’s sovereign right to promote and protect public 

health. However, the Government cannot abuse that right and invoke it as a pretext for disregarding the Claimants' 

legal rights. As the Claimant will demonstrate in the course of the arbitration in the present case the Respondent 

has chosen means that amount to gross violations or the Claimants" rights under the Switzerland - Uruguay BIT 

and international law.” Cf. https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0343.pdf 
170 Cf. https://www.italaw.com/cases/460 e https://www.italaw.com/cases/851 
171 Caso No. ARB (AF)/00/2 ICSID. Disponível em https://www.italaw.com/cases/documents/1088 
172 Caso No. ARB(AF)/97/1, ICSID. Disponível em https://www.italaw.com/cases/671. 

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0343.pdf
https://www.italaw.com/cases/460
https://www.italaw.com/cases/851
https://www.italaw.com/cases/documents/1088
https://www.italaw.com/cases/671
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inadmissíveis ao responder às preocupações da sociedade civil, o que inclui a oposição da 

comunidade aos locais das instalações e a seus impactos ecológicos.”173 

Alguns países, principalmente na América Latina, acusaram o sistema de arbitragem 

internacional de ser protecionista em relação aos investidores estrangeiros, em detrimento dos 

países hospedeiros, muitos ainda em processo de desenvolvimento econômico. Nas palavras de 

Giovanni Zarra: 

 

A arbitragem internacional de investimentos foi fortemente criticada por não 

ser adequadamente protetora dos interesses gerais dos Estados e por ser 

excessivamente protetora dos direitos dos investidores. Os árbitros foram 

acusados de interpretar e aplicar os padrões de tratamento estabelecidos nos 

Tratados Bilaterais de Investimento (TBIs) apenas de maneira pró-

investidor.174 
 

 Iniciou-se um processo de resistência à utilização da arbitragem estado-investidor, 

como aclaram Leon E. Trakman e David Musayelyan: 

 

A recente reação contra a arbitragem investido-estado pode ser rastreada até a 

América Latina. Em 2007, a Bolívia retirou-se da Convenção do Centro 

Internacional para Resolução de Disputas sobre Investimentos, ganhando a 

dúbia distinção de ser o primeiro estado a repudiar o tratado. As ações da 

Bolívia deram origem a uma série de questões processuais e legais em relação 

ao término da Convenção e ao status das disposições da arbitragem investido-

estado nos outros acordos da Bolívia. Isso é especialmente verdade, 

considerando que várias outras economias regionais - Cuba, Nicarágua, 

Equador e Venezuela se comprometeram a seguir o exemplo e a rescindir sua 

participação na Convenção do Centro Internacional para Resolução de 

Disputas sobre Investimentos. No entanto, em 2010, apenas o Equador havia 

emitido seu aviso de rescisão.175 

                                                 
173 Tradução livre de: “Both tribunals held that authorities had acted for impermissible political purposes in 

responding to civil society concerns, which included community opposition to the locations of the facilities and to 

their ecological impacts.” HENCKELS, Caroline. Balancing investment protection and the public interest: the role 

of the standard of review and the importance of deference in investor–state arbitration. Journal of International 

Dispute Settlement, Oxford University Press, New York, v. 4, n. 1, p. 197-215, 2013, p. 208. 
174 Tradução livre de: “International investment arbitration has been strongly criticized for not being adequately 

protective of the general interests of States and for being overly protective of investors’ rights. Arbitrators have 

been accused of interpreting and applying the standards of treatment set forth in Bilateral Investment Treaties 

(BITs) in a pro-investor manner only.” ZARRA, Giovanni. Right to regulate, margin of appreciation and 

proportionality: current Status in investment arbitration in light of Philip Morris v. Uruguay. Revista de Direito 

Internacional, Brasília, v. 14, p. 95, 2017, p. 96 
175 Tradução livre de: “The recent backlash against ISA can be traced back to Latin America. In 2007, Bolivia 

withdrew from the ICSID Convention, gaining the dubious distinction of being the first state to repudiate the treaty. 

Bolivia’s actions gave rise to a host of procedural and legal issues in relation to the termination of the Convention 

and the status of ISA provisions in Bolivia’s other agreements. This is especially so, considering that a number of 

other regional economies - Cuba, Nicaragua, Ecuador and Venezuela pledged to follow suit and terminate their 

memberships in the ICSID. However, by 2010 only Ecuador had issued its notice of termination.” TRAKMAN, 

Leon E.; MUSAYELYAN, David. The repudiation of investor–state arbitration and subsequent treaty practice: the 



 

74 

 

O governo da Ex-Primeira-Ministra da Austrália Julia Gillard, em texto que declara a 

política comercial do seu governo, ao tratar das arbitragens envolvendo Estado e investidor, 

expôs que não admitiria decisões que limitassem a políticas antitabagista do governo. Também 

expressou que não aceitaria normas que conferissem maiores direitos às empresas estrangeiras, 

do que aqueles postos à disposição das empresas nacionais, ou que restringisse a capacidade do 

governo australiano de regular questões sociais, ambientais e econômicas de interesse 

nacional.176 Essa resistência dos Estados teve repercussão no pensamento jurídico sobre o tema. 

 

3.1.1 CONTROLE DO PODER PÚBLICO PELA ARBITRAGEM NA DOUTRINA ESTRANGEIRA  

 

A preocupação em se estabelecer limites ao poder de revisão dos árbitros teve reflexos 

na doutrina, com a elaboração de diversos textos que propugnavam parâmetros de controle a 

serem observados por aqueles julgadores.177  

                                                 
resurgence of qualified investor–state arbitration. ICSID Review-Foreign Investment Law Journal, Oxford 

University Press , New York, v. 31, n. 1, p. 194-218, 2015, p. 196. 
176 A parte do texto que declara a política comercial do governo Gillard e trata do tema é a seguinte: “Some 

countries have sought to insert investor-state dispute resolution clauses into trade agreements. Typically these 

clauses empower businesses from one country to take international legal action against the government of another 

country for alleged breaches of the agreement, such as for policies that allegedly discriminate against those 

businesses and in favour of the country’s domestic businesses. The Gillard Government supports the principle of 

national treatment – that foreign and domestic businesses are treated equally under the law. However, the 

Government does not support provisions that would confer greater legal rights on foreign businesses than those 

available to domestic businesses. Nor will the Government support provisions that would constrain the ability of 

Australian governments to make laws on social, environmental and economic matters in circumstances where 

those laws do not discriminate between domestic and foreign businesses. The Government has not and will not 

accept provisions that limit its capacity to put health warnings or plain packaging requirements on tobacco 

products or its ability to continue the Pharmaceutical Benfits Scheme. 

In the past, Australian Governments have sought the inclusion of investor-state dispute resolution procedures in 

trade agreements with developing countries at the behest of Australian businesses. The Gillard Government will 

discontinue this practice. If Australian businesses are concerned about sovereign risk in Australian trading partner 

countries, they will need to make their own assessments about whether they want to commit to investing in those 

countries. 

In the past, Australian Governments have sought the inclusion of investor-state dispute resolution procedures in 

trade agreements with developing countries at the behest of Australian businesses. The Gillard Government will 

discontinue this practice. If Australian businesses are concerned about sovereign risk in Australian trading partner 

countries, they will need to make their own assessments about whether they want to commit to investing in those 

countries.” Disponível em https://fdocuments.in/document/trading-our-way-to-more-jobs-and-prosperity.html. 
177 Cf. ACCONCI, Pia. The integration of non-investment concerns as an opportunity for the modernization of 

international investment law: is a multilateral approach desirable?. In: SACERDOTI, Giorgio et al. (Ed.). General 

Interests of Host States in International Investment Law. Cambridge University Press, 2014. p. 165; TANZI, Attila. 

On Balancing Foreign Investment Treaties with Public Interests in Recent Arbitration Case Law in the Public 

Utilities Sector. The Law and Practice of International Courts and Tribunals, v. 11, p. 47, 2012; WAGNER, 

Markus. Regulatory Space in International Trade Law and International Investment Law. University of 

Pennsylvania Journal of International Law, v. 36, p. 1, 2015; PUMA, Giuseppe. Human Rights and Investment 

Law: Attempts at Harmonization Through a Difficult Dialogue Between Arbitrators and Human Rights Tribunals. 

In: ARCARI, Maurizio; BALMOND, Louis. (Ed.). Judicial Dialogue in the International Legal Order. Editoriale 

https://fdocuments.in/document/trading-our-way-to-more-jobs-and-prosperity.html
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Essa doutrina difundiu a importância de se tratar a arbitragem investidor-Estado, não 

como uma forma típica de arbitragem comercial, mas sim como um especial processo de 

resolução de controvérsias, que envolve assuntos de relevante interesse coletivo para o Estado, 

e que, portanto, devem ser analisadas com base em normas de direito público, com foco na 

proteção do cidadão, saúde pública, meio ambiente, etc.  

A base dessas correntes de pensamento reside numa tentativa de equilibrar a autonomia 

regulatória dos Estados anfitriões, para atuar em nome e em defesa do seu povo, com a proteção 

dos investidores contra atos ilegais e abusivos que lhes causem prejuízos. Nas lições de Caroline 

Henckels: 

 

Os tratados de investimento normalmente não tratam da relação entre os 

padrões de proteção do investimento (como expropriação indireta, tratamento 

justo e equitativo e tratamento nacional) e a manutenção dos poderes dos 

Estados anfitriões de regular e tomar outras ações no interesse de suas 

populações. 

Tampouco, como a maioria dos outros tratados, eles geralmente estipulam o 

padrão de revisão aplicável, o que significa que os tribunais devem confiar em 

seus poderes inerentes na determinação do padrão de revisão apropriado, na 

medida em que o texto do tratado não lança luz sobre o assunto. Quanto maior 

o grau de deferência proporcionado pelos tribunais de investimento, maior o 

grau de flexibilidade regulatória será desfrutado pelos Estados anfitriões. Por 

outro lado, quanto mais rigoroso o padrão de revisão, maior o risco de 

responsabilidade do Estado, inclusive para medidas adotadas na busca de 

objetivos de bem-estar público. Atribuir responsabilidade por meio de 

escrutínio rigoroso das medidas do Estado anfitrião em termos de normas 

incertas e imprecisas (como 'tratamento justo e equitativo') aumenta 

implicações de legitimidade, dadas as sérias conseqüências da 

responsabilidade estatal. Dadas as preocupações de que as decisões dos 

tribunais de investimento tenham tido um efeito excessivamente intrusivo na 

autonomia regulatória dos estados anfitriões, empregar padrões de revisão que 

reflitam uma alocação apropriada de poder entre tribunais e estados pode ser 

uma das maneiras, dentro do sistema atual de arbitragem entre investidor e 

estado, para que a lei alcance um equilíbrio adequado entre interesses públicos 

e privados.178 

                                                 
Scientifica, 2014. p. 193; VADI, Valentina; GRUSZCZYNSKI, Lukasz. Standards of Review in International 

Investment Law and Arbitration: Multilevel Governance and the Commonweal. Journal of International Economic 

Law, v. 16, 2013. p. 613.   
178 Tradução livre de: “Investment treaties typically do not address the relationship between the standards of 

investment protection (such as indirect expropriation, fair and equitable treatment and national treatment) and 

the continuing powers of host states to regulate and take other actions in the interest of their populations. 

Nor, like most other treaties, do they generally stipulate the applicable standard of review, meaning that tribunals 

must rely on their inherent powers in the determination of the appropriate standard of review to the extent that the 

treaty text does not shed light on the matter. The greater the degree of deference afforded by investment tribunals, 

the greater the degree of regulatory flexibility will be enjoyed by host states. Conversely the stricter the standard 

of review, the greater the risk of state liability, including for measures adopted in pursuit of public welfare 

objectives. Attributing liability through strict scrutiny of host state measures in terms of uncertain and imprecise 

norms (such as ‘fair and equitable treatment’) raises legitimacy implications, given the serious consequences of 

state liability. Given concerns that investment tribunal decisions have had an overly intrusive effect on the 
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Nesse sentido, conceitos como “controle da boa-fé”, “direito de regular”, 

“proporcionalidade” e “margem de apreciação”, foram desenvolvidos como parâmetros a serem 

observados por árbitros. O objetivo seria garantir o livre exercício do poder público pelos países 

e, ao mesmo tempo, preservar a arbitragem como forma legítima de resolução de conflitos entre 

investidores e Estados. 

A doutrina do “controle da boa-fé” ou “good Faith review” tenta verificar se o Estado 

agiu com racionalidade e honestidade em seus atos, adotando um padrão de revisão favorável 

à liberdade que esse possui de balancear os interesses e conflitos no âmbito do seu território. 

Segundo William W. Burke-White e Andreas Von Staden:] 

 

Ele permite que os estados equilibrem direitos e interesses conflitantes e 

confia aos Estados a própria definição desse equilíbrio, desde que a 

determinação do estado tenha sido feita de boa fé e seja razoável. Um padrão 

de boa fé ainda exige ponderar e equilibrar interesses irreconciliáveis, mas 

transfere esse processo de balanceamento para o governo nacional. A revisão 

em nível internacional, então, não busca equilibrar esses interesses, mas 

pergunta se o Estado respondente equilibrou racionalmente direitos e 

interesses conflitantes e agiu de forma honesta e justa.179 

 

O “direito de regular”, também chamado de “power to regulate” ou “state police powers 

doctrin”, a seu turno, pode ser definido como o direito que o estado anfitrião possui de regular 

de forma contrária aos compromissos internacionais que assumiu em determinado acordo de 

investimento, sem, com isso, incorrer em um dever compensar o investidor privado.180 

Já a análise de proporcionalidade segue a lógica do multicitado princípio da 

proporcionalidade, com seus três pilares da adequação, necessidade e proporcionalidade em 

sentido estrito. Este padrão de controle tenta analisar se o sacrifício imposto ao investidor 

                                                 
regulatory autonomy of host states, employing standards of review that reflect an appropriate allocation of power 

between tribunals and states may be one way, within the current system of investor–state arbitration, for the law 

to achieve an appropriate balance between public and private interests.” HENCKELS, Caroline. Balancing 

investment protection and the public interest: the role of the standard of review and the importance of deference 

in investor–state arbitration. Journal of International Dispute Settlement, Oxford University Press, New York, v. 

4, n. 1, p. 197-215, 2013, p. 200. 
179 Tradução livre de: “It allows states to balance conflicting rights and interests and defers to the state’s own 

resolution of that balancing, as long as the state’s determination was made in good faith and was reasonable. A 

good faith standard still requires weighing and balancing irreconcilable interests, but shifts that balancing process 

to the national government. The review at the international level then does not seek to balance such interests itself, 

but instead asks whether the respondent state has rationally balanced conflicting rights and interests and acted with 

honesty and fair dealing.” BURKE-WHITE, William W.; VON STADEN, Andreas. Private litigation in a public 

sphere: the standard of review in investor-state arbitrations. Yale Journal of International Law, Connecticut, v. 

35, p. 283/344, 2010, p.290. 
180 TITI, Catharine. The right to regulate in international investment law. Bloomsbury Publishing, New York, 

2014, p. 312. 
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privado se mostra razoável frente ao objetivo de interesse público que Estado almeja alcançar. 

Se o objetivo for considerado de tal importância pelo controlador que justifique o prejuízo ao 

particular, não será devida compensação. Nesse sentido, Giovanni Zarra expõe o seguinte: 

 

No contexto do direito internacional dos investimentos, a proporcionalidade 

impõe um equilíbrio de interesses que visa entender se o sacrifício solicitado 

aos investidores é proporcional à relevância dos objetivos do Estado anfitrião. 

Esse exercício de equilíbrio deve ser realizado com base na satisfação de um 

teste tríplice: primeiro, a medida do Estado deve ser considerada adequada 

para alcançar seus objetivos (adequação); segundo, a medida deve ser 

necessária, ou seja, menos restritiva aos interesses dos investidores 

(necessidade); e, finalmente, deve ser proporcional no stricto sensu, ou seja, 

em concreto, não terá efeitos muito restritivos sobre os direitos dos 

investidores em comparação com os interesses do Estado que ele procura 

proteger. Por uma questão de princípio, isso significa que, se o sacrifício 

imposto ao investidor for desproporcional aos objetivos do Estado, a 

compensação será devida. Em vez disso, se houver um equilíbrio razoável 

entre as metas do Estado e os sacrifícios exigidos dos investidores (ou seja, se 

os objetivos das medidas adotadas pelo Estado forem considerados pela 

autoridade julgadora tão importantes que justifiquem um certo grau de 

prejuízo aos direitos dos investidores), a compensação não é devida.181 

 

A corrente que defende a margem de apreciação ou “margin of appreciation” no âmbito 

da arbitragem internacional de investimentos, por sua vez, teve como influência aquela doutrina 

de mesmo nome desenvolvida no âmbito da Corte Europeia de Direitos Humanos. Os seus 

defensores sustentam a necessidade de reconhecimento de um certo grau de discricionariedade 

do Estado em avaliar as limitações a direitos estabelecidas em função do interesse público. Essa 

margem de livre avaliação do Estados, de acordo com esse entendimento, seria permitida em 

função da sua legitimidade democrática, proximidade dos fatos e expertise para lidar com os 

problemas internos do país. 

                                                 
181 Tradução livre de: “In the context of international investment law, proportionality imposes a balancing of 

interests aimed at understanding whether the sacrifice requested to investors is commensurate with the relevance 

of the objectives of the host State. Such a balancing exercise is to be carried out on the basis of the satisfaction of 

a three-pronged test: first, the State measure shall be considered suitable for reaching its goals (suitability); se-

cond, the measure shall be necessary, i.e. less restrictive of investors’ interests (necessity); and, finally, it shall be 

proportional stricto sensu, i.e. – in concreto – it shall not have too restrictive effects on investors’ rights in com-

parison with the State interests that it seeks to protect. As a matter of principle, this means that if the sacrifice 

imposed on the investor is disproportionate to the State’s objectives, compensation is due. Instead, if there is a 

reasonable balance between the State’s goals and the sacrifices required from the investors (i.e. if the objectives 

of the State’s measures are considered by the adjudicating authority so important as to justify a certain degree of 

prejudice to investors’ rights), compensation is not due.” ZARRA, Giovanni. Right to regulate, margin of 

appreciation and proportionality: current Status in investment arbitration in light of Philip Morris v. Uruguay. 

Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 14, p. 95, 2017, p. 105/106. 
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Essa margem de livre apreciação do Estado pode ser reconhecida como uma “breadth 

of deference”,182 ou seja, um espaço dentro do qual é garantida deferência à decisão do Estado. 

Essa deferência é preservada não só quando a decisão se baseia na abertura fornecida pelos 

permissivos legais, mas também quando ela se dá com base em normas incertas e vagas. Como 

explica Yuval Shany: 

 

A incerteza da norma primária em questão convida a uma prudência particular 

na atribuição de culpa. De fato, a atribuição de responsabilidade, facilitada 

pelo controle judicial das decisões nacionais e pela elaboração em 

retrospectiva de critérios precisos de legalidade, pode ser vista como uma 

aplicação injusta da lei, ex post facto, de legitimidade duvidosa. O recurso a 

uma metodologia de margem de apreciação diferencial e menos 

normativamente ambiciosa minimiza essas preocupações.183 

 

Como se nota, a teoria da margem de apreciação se utiliza de argumentos muito 

próximos àqueles utilizados pela doutrina e jurisprudência nacional para defender um dever de 

deferência do controlador à certas escolhas feitas pela Administração Pública. Há inclusive 

referências ao argumento da capacidade institucional para defender essa liberdade de 

apreciação que os árbitros devem garantir aos Estados:  

 

Especificamente, argumentamos que, por razões de capacidade institucional, 

os tribunais da Convenção do Centro Internacional para Resolução de 

Disputas sobre Investimentos devem usar a margem de apreciação como base 

para uma abordagem consistente e coerente do controle da regulação pública 

estatal. A capacidade institucional dos tribunais da Convenção do Centro 

Internacional para Resolução de Disputas sobre Investimentos - tanto em 

termos de experiência quanto de inserção nas comunidades políticas cujas 

disputas eles julgam - os diferencia consideravelmente dos tribunais 

domésticos discutidos na Seção IV.B, acima, e mesmo da maioria dos outros 

tribunais internacionais, discutido na Seção IV.A, acima. Essas diferenças 

militam contra rígidos padrões de revisão, como o rigoroso escrutínio aplicado 

em alguns casos pelos tribunais americanos, e favorecem padrões mais 

deferenciais, como a margem de apreciação desenvolvida pelo Tribunal 

Europeu de Direitos Humanos.184 

                                                 
182  YOUROW, Howard C. The margin of appreciation doctrine in the dynamics of European human rights 

jurisprudence. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden,1996. 
183 Tradução livre de “The uncertainty of the primary norm in question invites particular prudence in assigning 

blame. In fact, attribution of liability, facilitated by judicial review de novo of national decisions and the 

elaboration in hindsight of precise criteria of legality, might be viewed as an unfair ex post facto law-application 

of dubious legitimacy. Resort to a deferential and less normatively ambitious margin of appreciation methodology 

minimizes such concerns.” SHANY, Yuval. Toward a general margin of appreciation doctrine in international 

law?. European Journal of International Law, New York, v. 16, n. 5, p. 907-940, 2005, p. 921. 
184 Tradução livre de: “Specifically, we contend that, for reasons of institutional capacity, ICSID tribunals ought 

to use the margin of appreciation as the basis for a consistent and coherent approach to reviewing state public 

regulation. The institutional capacity of ICSID tribunals—both in terms of their expertise and relative 

embeddedness in the political communities whose disputes they adjudicate— sets them apart considerably from 
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As ideias expostas acima ganharam força e serviram para justificar reformas no sistema 

de resolução de conflitos previsto nos tratados de investimento. 

 

3.1.2 REPERCUSSÃO DAS TESES DEFERENCIAIS 

 

Essa reação em defesa da autonomia dos Estados teve resultado. Foram propostas 

reformas no regime de proteção ao investimento, especialmente no que tange à solução de 

controvérsias pela via arbitral. O relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comercio 

e Desenvolvimento, realizado em 2015, sugeriu mudanças nas arbitragens de investimento 

internacionais.185 

O citado relatório apontou argumentos a favor e contra a arbitragem. Entre os 

argumentos contra foram citados: 

 

- A concessão aos investidores estrangeiros de maiores direitos que os dos 

investidores domésticos, criando condições competitivas desiguais; 

- exposição dos Estados anfitriões a riscos legais e financeiros, sem trazer 

benefícios adicionais, além de poder ocasionar a ossificação do regulador; 

- falta de legitimidade por ter como modelo a arbitragem comercial privada, 

faltar transparência, além de levantar preocupações sobre a independência 

e imparcialidade dos árbitros; 

- não garantir a coerência entre as decisões adotadas pelos diferentes 

tribunais sobre questões idênticas ou similares; 

- não permitir a correção de decisões equivocadas; 

- criação de incentivos para o "planejamento da nacionalidade" por 

investidores de outros países (ou do próprio Estado anfitrião), a fim de 

obter acesso à arbitragem de investimento investidor-Estado; 

- possuir elevado custo para os usuários; e 

- possuir pouco valor adicional quando existente sistemas jurídicos 

nacionais bem estabelecidos e em bom funcionamento. 

 

                                                 
the domestic tribunals discussed in Section IV.B, above, and even from most other international tribunals, 

discussed in Section IV.A, above. Those differences militate against strict standards of review, such as strict 

scrutiny applied in appropriate cases by U.S. courts, and auger in favor of more deferential standards, such as 

the margin of appreciation developed by the European Court of Human Rights.” BURKE-WHITE, William W.; 

VON STADEN, Andreas. Private litigation in a public sphere: the standard of review in investor-state arbitrations. 

Yale Journal of International Law, Connecticut, v. 35, p. 283/344, 2010, p.323. 
185 Cf. https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf. 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf
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Nesse sentido, dentre os pontos de atenção indicados no relatórios, cabe citar aqueles 

que destacavam a necessidade de: (i) aumento da transparência dos processos arbitrais, 

garantindo acesso público aos documentos do processo, às audiências e a participação de 

terceiros interessados; (ii) garantir que os árbitros tenham conhecimento para julgar a causa de 

forma independente e imparcial; e (iii) limitar o poder de controle do tribunal arbitral em temas 

sensíveis aos Estados Contratantes. 

Durante os últimos anos, reformas feitas nos acordos de investimento internacional 

acarretaram modificações no sistema de resolução de conflitos, como aponta relatório elaborado 

pela Conferência das Nações Unidas sobre Comercio e Desenvolvimento em 2018.186 O citado 

relatório aponta cinco abordagens relativas às arbitragens que foram identificadas nos Tratados 

de Investimento Internacional assinados em 2018: 

  

I. Tratados sem previsão de resolução de conflitos investidor-Estado: O 

tratado não autoriza os investidores a encaminhar suas disputas com o Estado 

anfitrião para arbitragem internacional (não há arbitragem ou está sujeita ao 

consentimento do Estado para cada disputa específica, sob a forma de 

“consentimento caso a caso”). 

II. Tratado prevê um  tribunal permanente para resolução de conflitos: O 

sistema de arbitragem ad hoc é substituído por um tribunal permanente 

(incluindo nível de recurso), com membros nomeados pelas partes 

contratantes por um período determinado. 

III. Tratado prevê a arbitragem mas de forma limitada: isso pode envolver um 

requisito para esgotar os recursos judiciais locais (ou litigar nos tribunais 

locais por um período de tempo prolongado) antes de recorrer à arbitragem, o 

estreitamento do escopo arbitral (por exemplo, limitar as disposições do 

tratado sujeitas à arbitragem, excluindo políticas públicas do seu escopo) e/ou 

a definição de um prazo para o requerimento de resolução de conflitos. 

IV Procedimento de resolução de conflitos aprimorado: O tratado preserva o 

sistema existente de arbitragem investidor-Estado, mas com algumas 

modificações importantes. Tais modificações podem ter como objetivo 

aumentar o controle dos Estados sobre os procedimentos, abri-los ao público 

e a terceiros, melhorar a adequação e imparcialidade dos árbitros, aumentar a 

eficiência dos procedimentos e limitar os poderes dos tribunais arbitrais. 

V. Mecanismo antigo de resolução de conflito: O texto preserva o projeto 

básico das cláusulas de resolução de conflitos tipicamente usado nos tratados 

de investimento da velha geração, caracterizado por amplo escopo e falta de 

aprimoramentos processuais.187 

                                                 
186 Disponível em:  https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcbinf2019d3_en.pdf. Acesso em: 06 dez. de 

2019. 
187 Tradução livre de: “I. No ISDS: The treaty does not entitle investors to refer their disputes with the host State 

to international arbitration (either ISDS is not covered at all, or it is subject to the State’s right to give or withhold 

arbitration consent for each specific dispute, in the form of a so-called “case-by-case consent”). II. Standing ISDS 

tribunal: The system of ad hoc investor-State arbitration and party appointments is replaced with a standing court-

like tribunal (including appellate level), with members appointed by contracting parties for a fixed term. III. 

Limited ISDS: This may involve a requirement to exhaust local judicial remedies (or to litigate in local courts for 

a prolonged time-period) before turning to arbitration, the narrowing of the ISDS subject matter scope (e.g. 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcbinf2019d3_en.pdf
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No que tange ao conteúdo do controle a ser exercido pelos tribunais arbitrais, alguns 

acordos internacionais incluíram importante limitação naquilo que poderia ser identificado 

como expropriação indireta. Como exemplo, pode ser citado o tratado bilateral de investimento 

assinado entre a Austrália e o Uruguai.188 A alínea (b), do art. 3, do anexo B, do referido acordo, 

ao tratar da expropriação indireta, esclareceu que ações regulatórias não-discriminatórias 

adotadas pelo Estado, estabelecidas com objetivo legítimo de tutelar o bem-estar a sociedade, 

como aquelas relacionadas à saúde pública, segurança e meio ambiente, não constituem 

expropriação indireta. In verbis: 

 

3. A segunda situação abordada no artigo 7 é a desapropriação indireta, na 

qual uma ação ou série de ações de uma Parte tem um efeito equivalente à 

desapropriação direta, sem transferência formal de título ou apreensão 

definitiva. 

(a) A determinação se uma ação ou série de ações de uma Parte, em uma 

situação de fato específica, constitui uma expropriação indireta, requer uma 

investigação caso a caso, baseada em fatos que considere, entre outros fatores: 

(i) o impacto econômico da ação governamental, embora o fato de uma ação 

ou série de ações de uma Parte que tenha efeito adverso sobre o valor 

econômico de um investimento, isoladamente, não definir a ocorrência de uma 

expropriação indireta; (ii) em que medida a ação do governo interfere com as 

expectativas do investimento; e (iii) o caráter da ação governamental. 

(b) As ações regulatórias não discriminatórias de uma Parte, projetadas e 

aplicadas para proteger objetivos legítimos de bem-estar público, como saúde 

pública, segurança e meio ambiente, não constituem expropriações 

indiretas.189 

                                                 
limiting treaty provisions subject to ISDS, excluding policy areas from the ISDS scope) and/or the setting of a time 

limit for submitting ISDS claims. IV. Improved ISDS procedure: The treaty preserves the existing system of 

investor-State arbitration but with certain important modifications (box 1). Such modifications may aim, amongst 

others, at increasing States’ control over the proceedings, opening them up to the public and third parties, 

enhancing suitability and impartiality of arbitrators, increasing efficiency of proceedings, and limiting remedial 

powers of ISDS tribunals.  V. Unreformed ISDS mechanism: The treaty preserves the basic ISDS design typically 

used in the old generation IIAs, characterized by broad scope and lack of procedural refinements”.Relatório da 

Conferência das Nações Unidas sobre Comercio e Desenvolvimento a respeito das reformas nos Tratados de 

Investimento Internacional, pag.6. Disponível em 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcbinf2019d3_en.pdf. Acesso em: 06 dez. 2019. 
188  Disponível em https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-

files/5853/download. Acesso em: 06 dez. de 2019. 
189 Tradução livre de: “3. The second situation addressed by Article 7 is indirect expropriation, in which an action 

or series of actions by a Party has an effect equivalent to direct expropriation without formal transfer of title or 

outright seizure. (a) The determination of whether an action or series of actions by a Party, in a specific fact 

situation, constitutes an indirect expropriation, requires a case-by-case, fact-based inquiry that considers, among 

other factors: (i) the economic impact of the government action, although the fact that an action or series of actions 

by a Party has an adverse effect on the economic value of an investment, standing alone, does not establish that 

an indirect expropriation has occurred; (ii) the extent to which the government action interferes with distinct, 

reasonable investment-backed expectations; and (iii) the character of the government action. (b) Non-

discriminatory regulatory actions by a Party that are designed and applied to protect legitimate public welfare 

objectives, such as public health, safety and the environment, do not constitute indirect expropriations.” 

 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcbinf2019d3_en.pdf
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5853/download
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5853/download
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Como se vê, no contexto da arbitragem internacional, se vem reconhecendo a 

necessidade do estabelecimento de parâmetros para o controle exercido pelos tribunais arbitrais. 

Nesse sentido, as teses deferenciais acima citadas objetivam alcançar um equilíbrio entre a 

proteção do investidor estrangeiro e a autonomia dos Estados para fazerem escolhas públicas 

em nome e em favor dos cidadãos.  

De outra monta, o estabelecimento de limites para o controle exercido pelos tribunais 

arbitrais sobre os atos dos Estados também se apresenta como uma forma de preservar a 

arbitragem. O balanceamento de suas decisões mantém o interesse dos Estados em utilizar esse 

método de resolução de conflitos como forma de incentivar e facilitar os investimentos 

estrangeiros.  

 

3.2 DEFERÊNCIA NAS ARBITRAGENS NACIONAIS 

 

Isto posto, diante das pesquisas apresentadas nos capítulos anteriores, resta investigar se 

os fundamentos que justificam uma postura deferencial no âmbito do controle do Poder Público 

exercido, tanto pelo Poder Judiciário, como pelos árbitros nas arbitragens internacionais de 

investimento, fazem sentido nas arbitragens nacionais envolvendo a Administração Pública. 

 

3.2.1 DEFERÊNCIA NA ARBITRAGEM: UMA HERESIA? 

 

A paridade de armas, que procura assegurar que as partes gozem das mesmas 

ferramentas, oportunidades e faculdades processuais, é elemento fundante da arbitragem e tem 

em sua fonte o princípio da igualdade. Esse elemento se mostra sensível na arbitragem 

envolvendo a Administração Pública. Já foi dito que o uso da arbitragem serve como 

mecanismo de estímulo do investidor privado, que, em decorrência das características do 

processo arbitral, se sente mais seguro em negociar com determinado Estado. Ofertar a 

arbitragem como forma de resolução de eventual controvérsia, depois impedir seu escorreito 

curso, é ato contraditório e que viola à confiança legítima do particular.190 Como esclarece 

Thomas W. Wälde: 

                                                 
190 Odete Medauar explica que “a proteção da confiança diz respeito à preservação de direitos e expectativas de 

particulares ante alterações inopinadas de normas e de orientações administrativas que, mesmo legais, são de tal 

modo abruptas ou radicais que suas consequências se revelam desastrosas; também se refere à realização de 

promessas ou compromissos aventados pela Administração, que geraram esperanças fundadas no seu 

cumprimento.” MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 21.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 131. 
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Igualdade de armas é um princípio básico do procedimento de arbitragem de 

investimentos. Um governo processado com base em um tratado de 

investimento, assinado para incentivar o investimento estrangeiro e privado, 

com a promessa de proteção efetiva, deve atuar dentro da boa-fé, das regras 

arbitrais e com respeito à igualdade de armas.191 

 

Portanto, a manutenção da igualdade durante o processo de arbitragem garante aquela 

“promessa” feita à parte privada de, em caso de conflito, ser julgado de forma imparcial e 

equilibrada.  

A preocupação com a paridade de armas é especialmente relevante naqueles países em 

que o Estado de Direito ainda não está totalmente maduro, e, em certos, casos, a fraca ordem 

institucional permite que governos192  usem os meios que estiverem a sua disposição para 

frustrar a arbitragem ou orientá-la a seu favor.193  

Haja vista essa igualdade que deve permear o processo arbitral, dar prevalência aos 

argumentos da parte pública e guardar deferência ao seu entendimento, em detrimento da outra 

parte, poderia ser visto como uma atitude violadora da neutralidade dos árbitros, da isonomia e 

do equilíbrio de forças, elementos centrais do processo arbitral.194 

Entretanto, a igualdade não é o único bem jurídico que deve ser tutelado no âmbito de 

um conflito arbitral. Deve-se levar em consideração que a arbitragem que envolve a 

Administração Pública não é uma simples arbitragem comercial. Há nesses processos 

características peculiares que devem ser observadas pelos árbitros, como se verá a seguir. 

 

                                                 
191  Tradução livre de: “Equality of arms is a foundation principle of investment arbitration procedure. A 

government sued on the basis of an investment treaty, signed to encourage foreign and private investment by 

promising effective protection, should prosecute its case vigorously but within the framework of the principles of 

“good faith” arbitration, the applicable arbitration rules, and with respect to equality of arms.” WÄLDE, Thomas 

W. “Equality of Arms” in Investment Arbitration: Procedural Challenges. Arbitration under International 

Investment Agreements: A Guide to the Key Issues. Oxford University Press, New York, p. 161-88, 2010, p.161 
192 Na arbitragem Libananco Holdings Co Ltd x República da Turquia (processo ICSID nº ARB/06/9) o governo 

da Turkia foi acusado de ter interceptado informações privilegiadas da outra parte que haviam sido obtidas em 

determinada investigação criminal. Neste caso, o tribunal determinou que a Turquia adotasse uma sério de medidas 

para garantir uma separação entre os responsáveis pela arbitragem e as autoridades responsáveis pela investigação 

criminal. 
193 Ibidem, 162. 
194 A deferência, portanto, seria vista como uma “heresia” nas palavras de Stephan W. Schill: “If investment treaty 

arbitration is understood as a specialized form of commercial arbitration, as done by a significant number of those 

who practice in the field, according deference to only one party, the host state, but not to the other, the investor, 

could be considered in breach of a fundamental principle of arbitration - the equality of the parties - and hence 

constitute an arbitral heresy. In fact, it would be difficult to reconcile the principle of party equality with a tribunal 

limiting its level of scrutiny in relation to conduct of the state party to the dispute, but not in relation to the foreign 

investor. Party equality would thus translate into a “no deference”-paradigm.” SCHILL, Stephan W. Deference 

in investment treaty arbitration: re-conceptualizing the standard of review. Journal of International Dispute 

Settlement, Oxford University Press, New York 3.3 (2012): 577-607, p. 587 
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3.2.2 A EXPANSÃO TEMÁTICA DA ARBITRAGEM  

  

Aquele fenômeno que ocorreu em âmbito internacional, de aumento do objeto das 

arbitragens, ao que tudo indica, irá ser replicado no contexto nacional. A previsão para isso 

decorre não só do aumento das hipóteses de previsão da arbitragem como forma de resolução 

de conflitos envolvendo a Administração Pública, como também em função do fortalecimento 

do “princípio da competência-competência” pela Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça. 

Quando do julgamento do Conflito de Competência nº 139.519, a Primeira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça decidiu, por maioria, conforme ementa, que: 

 

[...] a jurisdição arbitral precede a jurisdição estatal, incumbindo àquela 

deliberar sobre os limites de suas atribuições, previamente a qualquer outro 

órgão julgador (princípio da competência-competência), bem como sobre as 

questões relativas à existência, à validade e à eficácia da convenção de 

arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória (arts. 8º e 

20, da Lei n. 9.307/96, com a redação dada pela Lei n. 13.129/15). 

 

A decisão, que prestigia o uso da arbitragem como forma de resolução de conflitos pela 

Administração Pública, dispôs que é o árbitro ou o tribunal arbitral que dirá, primeiramente, se 

há arbitrabilidade objetiva e se o conflito pode ser decidido por meio da arbitragem. Trata-se 

de mais uma decisão que vem a consolidar o uso dessa forma de resolução de conflitos pelo 

Poder Público. 

Tal acórdão, ao prestigiar a atribuição dos árbitros para conhecer da sua competência, 

alarga as matérias que serão submetidas à apreciação dos árbitros. Deverão eles avaliar temas 

variados, mesmo que seja apenas para reconhecer a inarbitrabilidade do conflito. Portanto, a 

tendência é termos, nos próximos anos, um grande número de decisões administrativas, sobre 

os mais diversos assuntos, sendo submetidas à apreciação de tribunais arbitrais, muitas das 

quais envolverão temas sensíveis ao Estado e à população.  

 

3.2.3 ARBITRAGEM COMERCIAL X ARBITRAGEM ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

 

O processo arbitral do qual participa o Estado, representado pelo órgão competente da 

Administração Pública, difere da arbitragem privada em diversos aspectos, como, por exemplo, 
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na matéria objeto da disputa, no Direito aplicável, nas consequências do resultado do processo. 

Como explica Stephan W. Schill: 

 

Existem diferenças cruciais em relação ao objeto de disputas, à lei aplicável, 

às consequências, ao relacionamento das partes e à natureza do consentimento. 

Acima de tudo, diferentemente das disputas de direito privado que vemos 

regularmente na arbitragem comercial, as arbitragens de tratados de 

investimento preocupam-se principalmente em resolver o que são 

essencialmente disputas de direito público, ou seja, disputas sobre a legalidade 

do exercício da autoridade pública dos estados. 

De fato, muitas controvérsias resolvidas na arbitragem de tratados de 

investimento podem ser caracterizadas, do ponto de vista do Estado em 

disputa, como questões administrativas ou constitucionais.195 

 

Quando a Administração Pública celebra um contrato com cláusula compromissória ou 

um compromisso arbitral, está ela representando a coletividade e buscando um resultado que 

atenda ao interesse público. Já o particular busca o resultado financeiro decorrente da relação 

jurídica com o Estado. Portanto, o objeto do conflito é algo que interessa à sociedade, ali 

representada pela parte pública. 

Enquanto as relações entre os particulares têm como fonte a autonomia privada, as 

relações jurídicas estabelecidas pela Administração Pública têm como origem alguma norma 

jurídica que permitiu a concretização daquele negócio jurídico. Tendo em vista essa atuação 

direcionada pela norma, a base do controle dos árbitros acaba extrapolando os limites 

contratuais e sofrendo influência de diversas normas de Direito Público. Conforme escólio de 

Egon Bockmann Moreira: “a arbitragem envolvendo a Administração Pública trata de assuntos 

de sensibilidade diversa, com características peculiares e fontes normativas distintas daquelas 

até o presente manejadas pelos Tribunais Arbitrais.” 196  

O objeto da arbitragem envolve algum ato administrativo comissivo ou omissivo da 

parte pública, que, no entendimento da parte privada, lhe causou danos. Naqueles casos, que 

decorrem de cláusula arbitral, a discussão paira sobre eventual descumprimento das obrigações 

                                                 
195 Tradução livre de: “Crucial differences exist in relation to the subject matter of disputes, the applicable law 

and resulting causes of action, the relationship of the parties, and the nature of consent. Above all, unlike the 

private law disputes we regularly see in commercial arbitration, investment treaty arbitrations are mainly 

concerned with resolving what are in essence public law disputes, that is, disputes about the lawfulness of the 

exercise of public authority of states. In fact, many disputes settled in investment treaty arbitration can be 

characterized, from the perspective of the disputing state, as administrative or constitutional law matters.” 

SCHILL, Stephan W. Deference in investment treaty arbitration: re-conceptualizing the standard of 

review. Journal of International Dispute Settlement, Oxford University Press, New York 3.3, p. 577-607, 2012. p. 

587. 
196 MOREIRA, Egon Bockmann; CRUZ, Elisa Schmidlin. Novos parâmetros da arbitragem frente à Administração 

Pública brasileira: o caso “Petrobras-ANP”. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, 

ano 16, n. 62, p. 225-235, abr./jun. 2018. p. 226. 
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contratuais por parte do ente público celebrante do contrato. Nessas arbitragens os árbitros 

avaliarão, portanto, a legitimidade da atuação estatal, sendo que esse ato estatal, que será objeto 

de escrutínio dos árbitros, pode, em certos casos, envolver prerrogativas que são inerentes ao 

exercício do poder público, como a discricionariedade e a regulação. 

Cabe notar que as cláusulas compromissórias assinadas pelo Poder Público 

normalmente estão inseridas em contratos de concessão de longo prazo, que, por sua vez, fazem 

parte de uma atividade mais ampla, que é a função regulatória. Nesse sentido, as normas 

contratuais, mais estáveis, são passíveis de serem modificadas, integradas e esclarecidas por 

normas editadas pelo regulador, menos estáveis. Como aponta Flávio Amaral Garcia:  

 

No campo dos serviços públicos, por exemplo, é tarefa da regulação por 

contrato explicitar como os princípios da universalidade, segurança, 

atualidade, eficiência, continuidade, regularidade, cortesia e modicidade 

tarifária serão operacionalizados, o que pressupõe a delimitação de parâmetros 

objetivos que densifiquem e concretizem cada um desses princípios. Enfim, 

decisões e escolhas regulatórias fundamentais e conformadoras de toda a 

relação contratual duradoura são tomadas no momento da celebração do 

contrato, o que implica na redução da discricionariedade da Agência. 

Mas essa circunstância não diminui a importância da função regulatória 

exercida pela agência, que não se limita a atuar como um mero fiscal externo 

do contrato, a operar a partir de uma lógica mecânica de verificação ou não do 

cumprimento das obrigações pelos contratantes. Muito ao contrário. “ 

Como se pretendeu demonstrar no item anterior, a regulação por contrato é 

naturalmente incompleta, inacabada e dotada de lacunas que deverão ser 

objeto de uma atuação integrativa da agência capaz de manter o equilíbrio 

sistêmico entre os interesses juridicamente protegidos de todas as partes.”197 

 

Essa coordenação, que deve ser racional e harmônica, entre as disposições contratuais e 

as normas contidas em textos legais, é um desafio com o qual o regulador deve lidar. Mas um 

fato que não pode ser desconsiderado é que, sendo os contratos de concessão incompletos e de 

longo prazo, a mutabilidade acaba se apresentando como uma característica inevitável. Nesse 

sentido, esclarecedoras são as palavras de Egon Bockmann Moreira: 

 

[...] nem mesmo a mais apurada perfeição técnica tem o condão de tornar os 

setores regulado imunes ao tempo e ao avança científico. A realidade sócio-

econômica é caprichosa e não admite desprezo. Mais ainda: seriam um contra-

senso, atentatório à eficiência administrativa, pretender estancar tais contratos, 

atrelando-os ao passado. Claro que não se está a defender uma insensatez 

regulatória ou alteração do objeto e conteúdo dos contratos de concessão 

(comum e ppp). A juridicidade há de ser preservada, tal como estampada na 

Constituição do Brasil nas leis. Mas o que não pode pretender é vergar a 

realidade férrea das mudanças sócio-econômicas.  

                                                 
197 GARCIA, Flávio Amaral. A mutabilidade e incompletude na regulação por contrato e a função integrativa das 

Agências. Revista de Contratos Públicos – RCP, Belo Horizonte, ano 3, n. 5, p. 59-83, mar./ago. 2014. p. 76 
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Daí a regulação exigir a convivência aberta com o novo, a sensibilidade 

técnica quanto à necessidade de mutação jurídica, a rapidez nas soluções e a 

certeza de sua precariedade. A certeza da precariedade não como um dado 

negativo, mas um na condição de premissa positiva - a de acolher com 

segurança o futuro que não para de chegar.198 

 

Ocorre que essa integração da regulação por contrato pela regulação secundária199 pode 

acabar acarretando prejuízos para a posição contratual da parte privada. Sendo iniciado o 

processo arbitral, acabarão os árbitros sendo conduzidos a avaliar, dentro desse bloco 

regulatório composto pelas cláusulas contratuais e pela regulação secundária, a validade dessa 

atuação integrativa do regulador. 

Por outro lado, há também a diferenciação no que tange às consequências da sentença 

arbitral. Enquanto na arbitragem privada a decisão dos árbitros afeta exclusivamente os 

particulares que são partes do conflito, nas Arbitragens que envolvem a Administração Pública, 

as consequências da decisão atingem a coletividade. Seja indiretamente, na forma de pagamento 

de compensações por meio da entrega de bens ou dinheiro público, seja diretamente, 

impactando o funcionamento de alguma atividade de relevante interesse coletivo prestada ao 

cidadão. 

Essas características, que decorrem dessa forma específica de arbitragem, demonstram 

que aquela diretriz de igualdade entre as partes deve ser relida à luz dessas especificidades. 

 

3.2.4 CARACTERÍSTICAS COMUNS ENTRE ARBITRAGEM E PODER JUDICIÁRIO 

 

 Na primeira parte do presente trabalho se demonstrou que, essa nova visão do Direito 

Público, de viés realista e pragmática, incentiva uma postura de contenção do controle exercido 

por juízes e Tribunais. Também foi visto que essa postura deferencial também ganhou espaço 

no contexto das arbitragens internacionais de investimentos.  

Para verificar se os parâmetros de controle citados anteriormente se aplicam à 

arbitragem, cabe, desde logo, registrar que a atividade julgadora dos árbitros não se diferencia, 

na sua substância, daquela exercida pelo juiz de direito. Nesse sentido, sendo a arbitragem uma 

                                                 
198  MOREIRA, Egon Bockmann. Agências administrativas, contratos de serviços públicos e mutabilidade 

regulatória. Revista de Direito Público da Economia - RDPE, Belo Horizonte, ano 7, n. 25, jan./mar. 2009. p.8. 

Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=56979>. Acesso em: 10 jan. 2019. 
199  Flávio Amaral Garcia aduz que essa regulação secundária, que complementa o contrato, pode ser assim 

denominada “não porque menos importante do que a regulação por contrato, mas porque opera a partir de um 

regulatory commitment preestabelecido pelo ente político e não pela agência.”. GARCIA, Flávio Amaral. A 

mutabilidade e incompletude na regulação por contrato e a função integrativa das Agências. Revista de Contratos 

Públicos – RCP, Belo Horizonte, ano 3, n. 5, p. 59-83, mar./ago. 2014. p. 83. 
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forma de jurisdição, ou seja, de dizer o Direito, semelhante àquela exercida pelo Poder 

Judiciário, porém com limites materiais mais estreitos, seria incongruente que o árbitro, na sua 

tarefa de julgar, detivesse um poder de análise mais alargado do que aquele exercido pelo juiz 

togado. Nesse sentido, pertinentes são os ensinamentos de Carmen Tiburcio: 

 

Considerando que a arbitragem é uma alternativa à jurisdição e mais limitada 

que ela, seria ilógico que o árbitro pudesse mais que o juiz. 

Consequentemente, embora haja medidas que apenas o Judiciário pode 

determinar ou executar (reserva de jurisdição), não há nada que um tribunal 

arbitral possa fazer que o Estado-juiz não pudesse, se estivesse diante do 

mesmo caso. Os mesmos limites incidentes à cognição e à atuação dos juízes 

se estendem também aos árbitros. Dessa forma, assim como não compete ao 

Judiciário substituir, pelas suas, as opções legítimas da Administração no 

exercício de atribuições discricionárias, pelas suas, as opções legítimas da 

Administração no exercício de atribuições discricionárias, tampouco o árbitro 

pode pretender algo semelhante.200 

 

O “material de trabalho” do árbitro, que julga a Administração Pública por meio de uma 

“arbitragem de direito”, é o mesmo daquele do Judiciário, qual seja, o ordenamento jurídico 

brasileiro. Independentemente da corrente que se adote sobre a natureza da arbitragem, fato 

inquestionável é que tanto os árbitros, como os juízes, têm a mesma função de pacificar o 

conflito e realizar a justiça, aplicando o direito ao caso concreto. Nas palavras de Cândido 

Rangel Dinamarco: 

 

O que importa e se impõe como elemento essencial é o escopo social de 

pacificação. De importância menor nesse quadro conceitual, ou de 

importância nenhuma, são ainda as circunstâncias de o poder o árbitro ter 

origem na convenção das partes, e não na Constituição ou na lei, e de a 

execução forçada estar inteiramente excluída de suas atividades.201 

 

Ou seja, os árbitros decidirão, em muitos casos, tendo como base contratos incompletos 

e ordenamentos jurídicos compostos por normas abertas, textos ambíguos e conceitos jurídicos 

indeterminados. É por esta razão que aquele viés realista e pragmatista, que impregna o Direito 

Público atualmente, abordado na parte inicial do presente trabalho, também deve observado 

pelos árbitros. Como explica Marçal Justen Filho: 

                                                 
200 TIBURCIO, Carmen. Arbitragem envolvendo a Administração Pública: arbitrabilidade subjetiva e objetiva: 

histórico e situação atual. In: MUNIZ, Joaquim de Paiva; BONIZZI, Marcelo José M.; FERREIRA, Olavo AV 

Alves. Arbitragem e Administração Pública: temas polêmicos. Revista Brasileira de Arbitragem 15, n. 60, 2018. 

p. 128 
201 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Arbitragem na Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 

40-41. 
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O árbitro é um sujeito investido de função jurisdicional, ainda que não integre 

a estrutura do Estado. A arbitragem é um instituto que se submete aos 

postulados fundamentais do direito público – ainda que não se configure como 

uma manifestação estatal.202 

 

Por outro lado, tanto os juízes, como os árbitros, não possuem legitimidade democrática, 

no contexto de divisão de funções e representantes públicos eleitos pelo povo, para fazer 

escolhas em nome da sociedade. Note-se, ademais, que embora os árbitros exerçam uma função 

de natureza pública, na acepção técnico-jurídica, e estejam investidos do poder jurídico de 

emitir decisão destinada a compor o conflito, não são eles agentes públicos no sentido estrito 

do conceito.203 

Igualmente, os árbitros, embora especializados nos assuntos que julgam, analisam o 

conflito pelo contexto exposto no processo; e o fazem de forma bilateral e retrospectiva. Ao se 

deparar com um conflito envolvendo entes reguladores, por exemplo, não será preocupação dos 

árbitros moldar a estrutura e o funcionamento do setor regulado.  

Outrossim, as decisões arbitrais geram situações jurídicas estáveis e perenes, qualidades 

que vão contra a lógica das decisões regulatórias, sempre sujeitas a serem modificadas e 

aprimoradas. Tais características indicam que o controle arbitral deve respeitar os mesmos 

limites do controle judicial.  

Porém, embora a arbitragem possua características que se assemelham àquelas do 

processo judicial, por ser um processo neutro, que não tramita no Poder Judiciário, e, 

principalmente, por serem os árbitros especialistas nas matérias que julgam, se poderia chegar 

à conclusão que eles estão aptos a efetivar um controle mais rigoroso dos atos praticados pela 

Administração Pública, principalmente naquelas controvérsias que envolvam aspectos 

técnicos.204 

                                                 
202 JUSTEN FILHO, Marçal. Administração Pública e Arbitragem: o vínculo com a câmara de arbitragem e os 

árbitros. Informativo Justen, Pereira, Oliveira e Talamini, Curitiba, n0 110, abril de 2016, disponível em 

http://www.justen.com.br/informativo. Acesso em: 14 dez. 2019. 
203 Marçal, ao analisar o art. 17, da Lei de Arbitragem, registra o seguinte: “Isso não implica o reconhecimento da 

sua condição de agentes públicos. Se o fossem, aliás, nem seria necessária essa regra. Trata-se de admitir que a 

posição jurídica do árbitro no âmbito da arbitragem é equivalente à do magistrado. Por isso, a infração a deveres 

fundamentais pode configurar uma conduta típica similar.” Ibidem. p. 20. 
204 Chega-se a afirmar que a expertise dos árbitros deve servir para completar as lacunas contratuais dos contratos 

de concessão. Nesse sentido, Rafael Veras afirma que: “com base nessas duas premissas (no incremento dos custos 

de se estabelecer ex ante todas as obrigações contratuais e na sua incompletude), é que se torna lícito afirmar que 

as controvérsias decorrentes destes “projetos concessionários” serão mais bem resolvidas pelo procedimento 

arbitral, na medida em que a expertise dos árbitros servirá de importante instrumento para colmatar lacunas 

contratuais propositalmente deixas pelas partes” FREITAS, Rafael Véras de. Novos desafios da arbitrabilidade 

objetiva nas concessões. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 14, n. 53, p. 199-

227, jan./mar. 2016. p. 207-208  

http://www.justen.com.br/informativo
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Para confirmar essa hipótese, aprofundar-se-á, a seguir, os temas relativos à separação 

de poderes e à expertise dos árbitros.  

 

3.2.5 DO ARGUMENTO DA SEPARAÇÃO DE PODERES  

 

 Em grande parte, a base que sustenta uma limitação do controle do Poder Judiciário 

sobre a Administração Pública está baseada na lógica da preservação da separação de poderes. 

Visto isso, uma análise açodada das características do controle exercido pelo tribunal 

arbitral sobre os atos administrativos pode levar à conclusão de que os árbitros não estão 

limitados em seu poder de revisão da decisão administrativa, podendo, para tanto, percorrer 

todo o caminho feito pelo decisor administrativo para, ao fim, entender por uma outra solução. 

O primeiro argumento para essa posição teria como base o fato de os árbitros não 

integrarem o Poder Judiciário. Com isso, não caberia falar em violação à separação de poderes 

em eventual controle de mérito.  

De fato, mesmo que se adote a corrente que entende que a arbitragem tem natureza 

jurisdicional, em função da natureza de título executivo judicial da sentença que produz, não 

seria adequado enquadrar o tribunal arbitral como órgão do Poder Judiciário. Embora o árbitro 

seja juiz de fato e de direito, conforme disposto no art. 18, da Lei no 9.307/96, ele não faz parte 

do Poder Judiciário por simples falta de previsão no art. 92 da Constituição da República.  

Dessa forma, tendo os árbitros a função de “dizer o direito”, ou seja, de exercer a 

jurisdição, mas fora do Poder Judiciário, cabe reconhecer a arbitragem como uma espécie de 

jurisdição privada, quando envolva apenas particulares, ou jurisdição administrativa, quando 

envolva entes da Administração Pública. Cabendo lembrar que, neste último caso, a arbitragem 

será sempre de direito, em consonância com o disposto no § 3o, do art. 2o, da Lei no 9.307/96. 

Portanto, sendo a arbitragem uma jurisdição exercida fora do Poder Judiciário, fica 

afastada a tese clássica de violação à separação de poderes quando os árbitros revisitam o mérito 

do ato administrativo. Sendo a arbitragem um método de resolução de conflitos escolhido pelo 

próprio ente público, o controle exercido pelos árbitros pode ser considerado um controle 

interno, o que afasta a alegação intromissão de um Poder sobre o outro. 

Nesse caso, poder-se-ia fazer uma analogia com o que ocorre naqueles países, como a 

França, que possuem uma jurisdição administrativa dentro do Poder Executivo, criada 

justamente para impedir que o Judiciário se imiscuísse nas questões dos demais Poderes. Ao 

tratar do controle da Administração Pública francesa pela jurisdição administrativa, Eduardo 

Jordão explica que: 
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Historicamente, este foi um argumento relevante na França no momento da 

criação da jurisdição administrativa. A Lei de 16-24.8.1790 e o Decreto de 16 

do Frutidor do Ano III interditaram aos tribunais da ordem judiciária conhecer 

de litígios que envolvessem interesses da administração pública. Daí a criação, 

cinco anos depois, de uma jurisdição específica para tratar destas questões (no 

Ano VIII, 1799). A inovação institucional tinha como objetivo precisamente 

o de impedir a intromissão do Poder Judiciário sobre os Poderes Executivo e 

Legislativo. Em julgamento de 1987 o Conselho Constitucional aludiu a esta 

circunstância para se referir à ‘particular concepção francesa de separação dos 

Poderes. Naturalmente, se a França criou uma jurisdição especial para evitar 

a intromissão do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo, o controle operado 

por esta nova jurisdição estaria imune a esta barreira.205 

  

Com base nesse argumento frio de ausência de intromissão de um Poder sobre o outro, 

estariam os árbitros livres para rever a opção adotada pela Administração Pública dentro 

daquela abertura fornecida pela lei.  

Essa premissa singela, contudo, não é verdadeira. 

Embora os árbitros não pertençam ao Poder Judiciário, é notório que a atividade 

exercida por eles, para efeitos práticos, em tudo se assemelha à atividade do juiz, conforme 

exposto anteriormente. Sendo a arbitragem que envolve à Administração Pública unicamente 

de direito, deverão os árbitros aplicá-lo ao caso concreto, em típica atividade jurisdicional. 

A decisão dos árbitros, embora não possua coercibilidade, em seu mérito, possui ainda 

mais força do que a decisão dos juízes e tribunais de segunda instância, uma vez que ela guarda 

característica de definitividade, envolva ela controvérsias sobre leis federais ou normas 

constitucionais. A decisão dos árbitros, que diz o direito no caso concreto, é definitiva, não 

podendo ser alterada por outra decisão. Só poderá ela eventualmente ser anulada naqueles casos 

previstos no art. 32, da Lei no 9.397/96. 

De outra monta, no que se refere à separação de separação de poderes, não se pode dizer 

que a violação a esse princípio ocorre apenas pelo fato de o Poder Judiciário efetivar um 

controle intenso do ato administrativo. O controle mútuo é uma das bases da teoria da separação 

de poderes criada para decompor o exercício do poder estatal em entes independentes, porém 

harmônicos. 

Na complexa configuração do Estado atual, onde se vê diversas figuras que não se 

enquadram perfeitamente em nenhum dos três poderes clássicos, a exemplo do que ocorre com 

o Tribunal de Contas, Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública, Agências 

                                                 
205 JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa. São Paulo: Malheiros, 2016. 

p. 624.  
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Reguladoras e com a própria tribunal arbitral, se mostra importante a observação feita por Diogo 

de Figueiredo de que, em função das mutações pelas quais passou o Direito Público, na atual 

estrutura descentralizada do Estado, “o núcleo de validade do princípio concentra-se, em última 

análise, no processo de separações de funções.”206  

Assim, o que importa analisar é, dentro da divisão de funções especializadas existente 

em determinado Estado, quem possui atribuição privativa, ou, dito de outra forma, quem possui 

a reserva de decidir. Luís Roberto Barroso explica que do núcleo da separação de poderes 

decorrem dois corolários: 

 

De um lado, a especialização funcional, que se refere à necessidade de 

distribuir as funções estatais a órgãos diversos, para que tenham as condições 

de exercê-las com maior especialização e eficiência. De outro, a 

independência orgânica, que pressupõe a existência de um domínio de atuação 

privativa para cada Poder, apenas se admitindo a interferência de um Poder 

nas atribuições típicas de outro quando a própria Constituição tenha 

autorizado.207 208 

 

Isto posto, o fato de a arbitragem estar ou não dentro do Poder Judiciário não se mostra 

como um fator relevante para se verificar se os árbitros devem ou não guardar deferência à 

escolha regulatória.  

 

3.2.6 DA EXPERTISE DOS ÁRBITROS COMO ELEMENTO DE UMA POSTURA NÃO 

DEFERENTE  

 

Levando-se em consideração à expertise que os árbitros possuem para resolver as 

controvérsias que envolvem temas complexos, também se poderia, à primeira vista, concluir 

que aos árbitros estão disponíveis todos conhecimentos e ferramentas necessárias para adoção 

da melhor escolha, seja para concordar com a decisão administrativa, seja para adotar outra. 

Seguindo esse raciocínio, sendo os árbitros escolhidos pelas partes entre profissionais 

de sua confiança, de qualquer formação, como engenharia e economia, por exemplo, com 

experiência no assunto, tendo a obrigação de desempenhar sua função com competência (art. 

13, §6º, da Lei 9.307/96) e podendo contar com a produção de prova pericial, não haveria 

                                                 
206 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do direito público. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 414. 
207 Trecho retirado do voto proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso na ADI 5501. 
208 V. STF, ADI 3.046, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; ADI 2.911, Rel. Min. Carlos Britto; MS 23.452, Rel. Min. 

Celso de Mello; ADIn135, Rel. Min. Octávio Gallotti; ADI 98, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; ADI 137, Rel. Min. 

Moreira Alves; e ADI-MC 1.296, Rel. Min. Celso de Mello.  
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qualquer empecilho técnico para que o ato administrativo fosse revisto, inclusive no seu mérito, 

quando se tratasse de assuntos técnicos. Chega-se a afirmar que: 

 

“A familiaridade do árbitro com a matéria objeto do conflito permite não só a 

prolação de decisões melhores sob o ponto de vista técnico – reduzem-se as 

chances de erro – como também de decisões mais rápidas, o que, 

evidentemente, aponta no sentido dos interesses maiores da justiça.”209  

 

A aptidão da arbitragem210 para resolver assuntos complexos foi indicada no recente 

Decreto no 10.025/19. Seu inciso I, do §1º, do art. 6o, determinou que, na ausência de cláusula 

compromissória, será dada preferência à arbitragem “nas hipóteses em que a divergência esteja 

fundamentada em aspectos eminentemente técnicos.” 

Contudo, é importante observar que diversos entes da Administração Pública também 

foram formatados para tomar decisões técnicas em determinados setores específicos. As 

agências reguladoras, por exemplo, muitas das quais possuem contratos com cláusula arbitral, 

da forma como previstas pelas leis de criação, foram desenhadas, com autonomia e 

independência, justamente para, com ampla liberdade de atuação, tomarem decisões 

complexas.211 

A legitimidade das escolhas adotadas pelas agências não é fruto somente da formação 

acadêmica do seu corpo de servidores, mas do devido processo administrativo que deve ser 

observado antes da tomada de decisão. Com efeito, a legitimidade das escolhas regulatórias 

impõe a observância de um devido processo aberto à participação dos interessados, com a 

efetiva ponderação dos valores e interesses envolvidos, sendo a decisão final sujeita a 

monitoramento para possível revisão ou aprimoramento. Como diz Diogo de Figueiredo 

Moreira Neto: 

 

                                                 
209  FICHTNER, Jose Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; ANDRÉ, Luís Monteiro. Teoria Geral da 

Arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 53. 
210 Neste ponto, os árbitros guardam semelhança com os juízes administrativos na França. Como explica Eduardo 

Jordão: “Em resumo: os juízes administrativos na França de regra não possuem formação exclusivamente jurídica, 

mas a mesma seguida pela maior parte dos indivíduos ocupando os cargos mais altos da administração pública 

nacional. Assim, à primeira vista sua instrução profissional não parece ser obstáculo para que eles procedam a um 

controle não deferente de matérias alocadas às autoridades administrativas” JORDÃO, Eduardo. Controle judicial 

de uma administração pública complexa. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 625.  
211  Como explica Sérgio Guerra, as entidades reguladoras denominadas de autarquias especiais “não são 

subordinadas ao poder público central; possuem órgãos de direção colegiados em que cada Diretor recebe um 

mandato. Detém autonomia administrativa, financeira e independência decisória (última palavra no setor 

regulado).” GUERRA, Sergio. Regulação estatal sob a ótica da organização administrativa brasileira. In: 

GUERRA, Sérgio (org.). Regulação no Brasil: uma visão multidisciplinar. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2014. p. 

8. 
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Nessas condições, como já se ressaltou, o procedimento passa a ser, por via 

de regra, a nova e dinâmica forma de conferir legitimidade democrática 

imediata à ação administrativa, sem intermediação política ou com um 

mínimo indispensável de atuação dos órgãos legislativos, e, do mesmo modo, 

é também através do procedimento que se proporcionará a abertura à 

participação de interessados que conduza à tomada de decisões [...]212 

 

Ou seja, é a observância do devido processo legal para a tomada de decisão, efetivado 

no âmbito das agências reguladoras, sujeito a controles internos de juridicidade,213 que garante 

sua autoridade para decidir sobre os temas para os quais a lei lhe delegou atribuição. 

Por outro lado, embora a especialização dos árbitros seja um fator relevante para reduzir 

erros de apreciação e aprimorar a qualidade da decisão, não se pode afirmar que, com isso, eles 

sempre encontrarão as melhores soluções para o caso concreto.  

Por ser a atividade dos árbitros uma atividade de aplicação do Direito, geralmente eles 

são escolhidos entre profissionais desse ramo.214 Assim, podem faltar-lhes conhecimento em 

matérias técnicas relevantes para a tomada de decisão. Mesmo que os árbitros possam se valer 

da prova pericial, fato é que a tecnicidade muitas vezes encontra limites, seja nas ambiguidades 

                                                 
212 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do direito público. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 66. 
213 Um exemplo é o controle exercido, em âmbito federal, pela Procuradoria-Geral Federal, entre vinculado à 

Advocacia-Geral da União. Quanto às atribuições dos membros da Advocacia-Geral da União, importante destacar 

que o inciso IX, do art. 37, da Lei nº 13.327/16, dispõe que seus membros devem se manifestar quanto à legalidade 

e constitucionalidade de minutas de atos normativos. 
214 Ao se analisar uma amostra de oito arbitragens envolvendo a Administração Pública, verificou-se que, dos vinte 

e quatro árbitros indicados, apenas um não detinha formação jurídica: Procedimento CAMARB n.º 04/2014. 

Requerentes: Advance Construções e Participações Ltda. e Socializa Empreendimentos e Serviços de Manutenção 

Ltda. Requerido: Estado de Pernambuco.  Árbitros: Rafael Peteffi da Silva (OAB 16170/SC) Marco Tulio 

Caraciolo Albuquerque (OAB 08372/PE). Árbitra Presidente: Selma Maria Ferreira Lemes (OAB 53524/SP);  

Procedimento CAMARB n.º 16/14 Requerente: Concessionária da Rodovia MG 050 S/A Requerido: Estado de 

Minas Gerais Árbitros: José Emílio Nunes Pinto (OAB 21313/RJ) e Cesar Augusto Guimarães Pereira (OAB 

18662/PR). Árbitro Presidente: Floriano de Azevedo Marques Neto (OAB 112208/SP); Procedimento ICC n.º 

14.543/CCO/JRF Requerente: Newfield Brasil LTDA Requerido: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis – ANP Árbitros: Diogo de Figueiredo Moreira Neto (OAB 008275/RJ) e Arnoldo Wald (OAB 

6582/RJ). Árbitro Presidente: Carlos Augusto da Silveira Lobo (OAB 007669/RJ); Procedimento Câmara FGV n.º 

09/2010 Requerente: Silver Marlin Exploração de Petróleo e Gás Ltda. Requerido: Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. Árbitros: José Emílio Nunes Pinto (OAB 21313/RJ e José Vicente Santos 

de Mendonça (OAB 115531/RJ). Árbitra Presidente: Carmen Tiburcio (OAB 040718/RJ); Procedimento 

CAMARB n.º 17/2016. Requerente: Cowan Petróleo e Gás S.A. Requerido: Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis – ANP. Árbitros: Alexandre Santos de Aragão (OAB 75.588/RJ) e Patrícia Ferreira 

Baptista (OAB 81.838/RJ). Árbitro Presidente: Sergio Nelson Mannheimer (OAB 47.667/RJ); Procedimento 

CAMARB n.º 30/14. Requerente: Minas Cidadão Centrais de Atendimento S/A. Requerido: Estado de Minas 

Gerais. Árbitros: Flávia Bittar Neves (OAB 74362/MG) e Flávio Almeida de Lima (OAB 44419/MG). Árbitro 

Presidente: José Emílio Nunes Pinto (OAB 21313/RJ); Procedimento CCI n.º 20581/ASM. Requerente: Consórcio 

TIISA / CONSBEM / SERVENG (Brasil). Requeridos: Estado de São Paulo e Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos – CPTM. Árbitros: Cláudio A. Dall’Acqua (engenheiro civil) e Wanderley Fernandes (OAB 

87812/SP). Árbitro Presidente: Luiz Claudio Correa da Costa de Aboim (OAB 102581/RJ; e Procedimento CCI 

s/n (Sentença Arbitral de 09 de junho de 2016). Requerente: Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. 

(“CAF”). Requerido: Estado de São Paulo e Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM. Árbitros: 

Calos Alberto Carmona (OAB 63904/SP) e Maurício Moura Portugal Ribeiro (OAB 177738/SP). Árbitro 

Presidente: Nelson Lanks Eizirik (OAB 38730/SP) 
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dos textos normativos, que podem levar à diferentes alternativas decisórias, seja nos riscos, 

incertezas e divergências que existem mesmo em âmbito científico. Com efeito: 

 

“os parâmetros e limites que o próprio direito fornece à sua aplicação pelos 

magistrados se esgotam em algum momento, sem indicar necessariamente 

uma única resposta correta para muitos casos nos quais a decisão judicial é, 

portanto, subdeterminada pelas normas vigentes.”215 

 

Portanto, em certos casos complexos, mesmo o árbitro especializado, como julgador de 

carne e osso, não encontrará respostas inequívocas e inquestionáveis dentro do ordenamento 

jurídico. 

Importante destacar, por fim, que saber qual interpretação deve prevalecer não é uma 

competição de “quem sabe mais”. Conforme arcabouço teórico indicado na primeira parte do 

presente trabalho, para o qual se remete o leitor, saber qual decisão deve prevalecer, em um 

ambiente de incerteza e possibilidade de decisões jurídicas contraditórias, porém razoáveis, 

envolve uma análise da atribuição legal de decidir e da aptidão da instituição para fornecer as 

melhores respostas aos problemas concretos. 

Por tais razões, para se avaliar a aptidão dos árbitros para aquilatar as escolhas da 

Administração, é fundamental perquirir eventuais limitações institucionais que a arbitragem 

possua. Isto posto, uma vez já analisadas as limitações do Judiciário, focar-se-á naquelas 

específicas da arbitragem. 

 

3.2.7 LIMITAÇÕES INSTITUCIONAIS DA ARBITRAGEM 

  

A arbitragem, embora seja um eficiente mecanismo de resolução de controvérsias, 

possui limitações próprias, que inexistem no Poder Judiciário. Portanto, mostra-se fundamental 

sopesar essas limitações para, num contexto de divisão de funções, encontrar parâmetros para 

o controle arbitral. 

 

3.2.7.1 AUSÊNCIA DE MECANISMOS DE HARMONIZAÇÃO DAS DECISÕES. RISCO À 

INTEGRIDADE E COERÊNCIA 

 

                                                 
215 FALCÃO, Joaquim; SHUARTZ, Luis Fernando; ARGUELHES, Diego Werneck. Jurisdição, Incerteza e 

Estado de Direito. In: RDA 243. 2006. p. 95-96 
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Entre os valores mais caros ao Estado Democrático de Direito estão a segurança jurídica 

e a proteção da igualdade. Tendo em vista a unidade do Direito, de modo a resguardar a 

integridade, coerência e previsibilidade do sistema jurídico, se espera que condutas análogas 

sejam valoradas com base nos mesmos critérios e decididas nos mesmos parâmetros. A 

aplicação ideal do direito rejeita respostas jurídicas diversas para situações idênticas. Como 

ensinam Joaquim Falcão, Luis Fernando Shuartz e Diego Werneck Arguelhes: 

 

Uma função central do sistema jurídico é generalizar e estabilizar expectativas 

normativas. Essa função responde, em boa medida, à demanda social por 

mecanismos que permitam aos indivíduos lidar com o caráter radicalmente 

incerto do futuro. Se, por um lado, grande parte das tentativas de prever o 

futuro, sobretudo no campo das relações sociais, contém elementos de 

imaginação irredutíveis a um saber teórico que seja intersubjetivamente 

válido, não há, por outro, como permitir que o futuro "simplesmente venha, 

tal como ele vem".216 

 

É por esta razão que o art. 926, do Código de Processo Civil, determina que os tribunais 

têm o dever de garantir a estabilidade, integridade e coerência da sua jurisprudência. Não é 

intenção deste trabalho aprofundar cada um dos termos identificados, mas apenas apontar a sua 

razão de existir, que é tutelar a igualdade e aumentar a segurança jurídica da prestação 

jurisdicional. 

Nessa linha, ganhou força, nos últimos anos, os precedentes judiciais. São estes uma 

ferramenta para se tutelar a unidade do ordenamento jurídico, que impõe a interpretação 

harmônica das suas normas. O inciso VI, do § 1º, do art. 489, prevê, de forma abrangente, que 

resta carente de fundamentação a sentença que deixa de seguir enunciado de súmula, 

jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no 

caso em julgamento ou a superação do entendimento. 

Trazendo o tema para a arbitragem, cabe observar que as decisões dos árbitros, que são 

tomadas com base no livre convencimento, 217  quanto ao mérito, tem natureza de título 

executivo judicial e não estão sujeitas a revisão.218 Tal fato, se por um lado diminui o tempo 

necessário do início do processo até a sua solução final, aumenta a insegurança jurídica, pois  

impede a construção de precedentes vinculantes e impossibilita o uso de mecanismos de 

harmonização de decisões.  

                                                 
216 FALCÃO, Joaquim; SHUARTZ, Luis Fernando; ARGUELHES, Diego Werneck. Jurisdição, Incerteza e 

Estado de Direito. In: RDA 243. 2006. p. 95-96 
217 Art. 21, §2º, da Lei 9.307/96. 
218 O que pode vir a acontecer, caso haja algum vício, é a declaração de nulidade da sentença, com base no art. 32 

da Lei 9.307/96. 
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Com efeito, caso determinada decisão administrativa afete diversos contratos, nos quais 

está prevista a cláusula arbitral, em havendo a instituição de várias arbitragens, cada árbitro ou 

tribunal arbitral poderá decidir de determinada forma, sem que caiba, contra essas decisões, 

medida judicial apta a uniformizar o entendimento. 

Nessa hipótese, mesmo estando os particulares em posições idênticas, podem ocorrer de 

serem estabelecidas diferentes relações jurídicas imutáveis, decorrente de sentenças arbitrais 

distintas. Tal fato, afeta a igualdade e, caso ocorra dentro de um ambiente regulado, pode afetar 

seu equilíbrio sistêmico. Essa situação de heterogeneidade, além de prejudicar a coerência e 

previsibilidade regulatória, tende a conflitar com a vinculação da Administração Pública ao 

princípio da isonomia. 

O fato de o processo arbitral, mesmo envolvendo a Administração Pública, ainda ser de 

acesso restrito, não ajuda a formação de uma jurisprudência arbitral. Embora as arbitragens da 

qual façam parte a Administração sejam públicas, o Brasil ainda carece de um repositório de 

sentenças arbitrais. Não há ferramenta que permita fácil acesso às decisões arbitrais que já 

foram exaradas, o que dificulta até mesmo o conhecimento da existência de eventual 

precedente. 

Assim, verifica-se que a arbitragem, por produzir decisões apenas voltadas ao caso 

concreto e não passíveis de aplicação geral ou uniformização, possui uma limitação 

institucional mais acentuada do que o Poder Judiciário. Quanto maior o número de arbitragens 

e julgamentos contraditórios sobre o mesmo tema, maior será a insegurança jurídica.  

Por outro lado, uma postura não deferencial dos árbitros poderia ser um estímulo a 

inauguração de novas arbitragens por outros agentes regulados que estejam em situação idêntica 

ou semelhante. Assim, o incentivo à instauração de novas arbitragens, que dificilmente seriam 

reunidas por conexão, haja vista a prevalência da vontade das partes nessa forma de resolução 

de conflitos, acabaria por criar um ambiente conflituoso prejudicial a realização de negócios, 

na contramão do moderno direito administrativo, que se preocupa com as consequências 

práticas e os efeitos sistêmicos das decisões. 

O efeito reverso dessa consequência seria a reação, por parte dos entes públicos, contra 

a arbitragem; algo semelhante com o movimento implementado por alguns países, como se viu 

anteriormente. Outra hipótese seria a restrição do seu escopo para poucas matérias, ocasionando 

o retorno de diversos conflitos ao judiciário, com suas já conhecidas vicissitudes. 

Uma alternativa para diminuir a insegurança e assegurar a coerência jurisprudencial, 

seria o estabelecimento de um grau de recurso para a arbitragem, a exemplo do que prevê o art. 

476, no 5, do Código de Contratos Públicos de Portugal (DL no18/2008). Este dispositivo dispõe 
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que, nos litígios de valor superior a quinhentos mil euros, cabe recurso, com efeito meramente 

devolutivo, ao tribunal administrativo competente. Essa previsão de um grau de recurso seria 

positiva, principalmente naqueles casos relativos a temas transversais, que ultrapassassem os 

limites do processo. Ocorre, contudo, que a inclusão de um grau de recurso na arbitragem tende 

a prejudicar aquilo que é uma das principais razões para a sua adoção; a celeridade do processo.  

 

3.2.7.2 DA IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS 

 

Além da impossibilidade de uniformização das decisões, a arbitragem também possui 

limitações quanto à intervenção de terceiros. 219  A lei nada fala sobre a possibilidade de 

terceiros, estranhos à convenção arbitral, participarem do processo arbitral. Assim, em regra, a 

participação dependeria da aceitação das partes signatárias da convenção. 

Caso uma das partes não aceite a intervenção de terceiros, a saída seria buscar amparo 

nas regras da arbitragem. Em pesquisa feita em alguns regulamentos de respeitadas câmaras 

brasileiras, entre elas, a CAMARB – Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial, o Centro 

de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, a Câmara FGV de 

Conciliação e Arbitragem, a Câmara de Mediação e Arbitragem CIESP/FIESP e a Câmara de 

Comércio Internacional – CCI, não se encontrou qualquer menção sobre o tema. 220  O 

regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado – CAM, parece ser o único que contém 

dispositivo sobre o assunto, conforme disposto no item 6 do seu regulamento: 

 

6.1 Intervenção de Terceiros. Antes da nomeação de qualquer árbitro, as partes 

poderão chamar um terceiro ao procedimento arbitral, podendo fazê-lo o 

próprio terceiro legitimado, em qualquer caso, por meio de Requerimento de 

Intervenção de Terceiro (“Requerimento de Intervenção de Terceiro”).  

6.1.1 O Requerimento de Intervenção de Terceiro deverá ser submetido à 

Secretaria da Câmara de Arbitragem e conter justificativa para a intervenção 

do terceiro, bem como ser instruído com cópias do Requerimento de 

Instauração da Arbitragem e da(s) Resposta(s) ao Requerimento.  

6.1.2 O terceiro terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar resposta ao 

Requerimento de Intervenção de Terceiro, que deverá observar os requisitos 

do item 2.1.3.  

                                                 
219 Sobre o tema, vide: COSTA, Guilherme Recena. Partes e terceiros na arbitragem. Tese (Doutorado em Direito 

Processual) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015 
220 Vide, a título exemplificativo, o regulamento da CAMARB – Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial. 

Disponível em http://camarb.com.br/arbitragem/regulamento-de-arbitragem/; e o regulamento do Centro de 

Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil Canadá. Disponível em 

https://storage.googleapis.com/stateless-ccbc-org-br/2018/09/a1dc1322-rn01-01-regulamento-de-arbitragem.pdf; 

e o regulamento da Câmara de Comércio Internacional – CCI. Disponível em http://cbar.org.br/site/wp-

content/uploads/2012/05/ICC-865-1-POR-Arbitragem-Mediacao.pdf 

http://camarb.com.br/arbitragem/regulamento-de-arbitragem/
https://storage.googleapis.com/stateless-ccbc-org-br/2018/09/a1dc1322-rn01-01-regulamento-de-arbitragem.pdf
http://cbar.org.br/site/wp-content/uploads/2012/05/ICC-865-1-POR-Arbitragem-Mediacao.pdf
http://cbar.org.br/site/wp-content/uploads/2012/05/ICC-865-1-POR-Arbitragem-Mediacao.pdf
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6.1.3 As partes serão intimadas a se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, 

a respeito da resposta ao Requerimento de Intervenção de Terceiro.  

6.1.4 O Presidente da Câmara de Arbitragem decidirá acerca do Requerimento 

de Intervenção de Terceiro. Se deferido, o terceiro ingressará no procedimento 

arbitral no estado em que ele se encontre, devendo assinar compromisso de 

cumprir as disposições deste Regulamento e de se submeter à sentença 

arbitral. Se houver oposição de qualquer das partes e mesmo assim o 

Presidente da Câmara de Arbitragem decidir a favor da intervenção de 

terceiro, o Tribunal Arbitral deverá reapreciar a matéria, prolatando decisão 

final sobre a intervenção de terceiro.  

 

Como se vê, mesmo esse regulamento apresenta limitações em relação à intervenção de 

terceiros. Ela só pode ocorrer antes da nomeação dos árbitros. 

Também não há previsão nos citados regulamentos sobre a participação de amicus 

curiae ou a realização de audiências públicas. Como se sabe, esses instrumentos têm como 

finalidade proporcionar uma abertura do debate e, consequentemente, conferir uma maior 

legitimidade democrática às decisões judiciais.221  

Assim, mesmo que subjacente à disputa arbitral entre particular e Administração 

Pública, esteja sendo debatida matéria de relevante interesse coletivo, que afete a vida de 

diversas pessoas, terceiros não poderão participar do processo. 

Essa limitação da arbitragem nacional já foi enfrentada, e superada, nas arbitragens de 

investimento internacional. Conforme esclarece Guilherme Recena Costa: 

 

O interesse público subjacente às disputas entre investidores e Estados 

soberanos – envolvendo a legalidade de atos administrativos sob o ponto de 

vista regulatório e até mesmo a prestação de serviços públicos – traz consigo, 

com efeito, a necessidade de maior publicidade e transparência do processo 

arbitral e de seus resultados. Daí o exercício, hoje generalizado, de publicar a 

quase totalidade das decisões proferidas em arbitragens de investimento, a 

contribuir também para a unidade do direito. 

Além disso, o impacto que a sentença arbitral numa disputa de investimentos 

pode ter sobre o erário público e a sociedade como um todo justifica, em 

alguns casos e dentro de certos limites, a admissão de manifestações 

preparadas por organizações não governamentais e associações afins (até 

mesmo sociedades comerciais). Trata-se do reconhecimento da prática do 

amicus curiae no processo (privado) arbitral, motivada, em parte, pela 

inquietação de que se materializasse uma crise de legitimidade do sistema de 

direito internacional de investimentos.222 

                                                 
221 Sobre o tema, cabe transcrever os ensinamento de Peter Härbele:“Os instrumentos de informação dos juízes 

constitucionais – não apesar, mas em razão da própria vinculação à lei – devem ser ampliados e aperfeiçoados, 

especialmente no que se refere às formas gradativas de participação e à própria possibilidade de participação no 

processo constitucional (especialmente nas audiências e nas intervenções). Devem ser desenvolvidas novas formas 

de participação das potências públicas pluraristas, enquanto intérpretes, em sentido amplo, da Constituição.” 

HÄRBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional. Tradução: Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio 

Antonio Fabris Editor, 2002, p. 47-48. 
222  COSTA, Guilherme Recena. Partes e terceiros na arbitragem. 2015. Tese (Doutorado em Direito Processual) 

- Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. p. 218. 
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O reconhecimento da importância de certos temas debatidos nas arbitragens que avaliam 

a legitimidade de atos estatais, foi refletido em previsões legais que permitiram a participação 

de pessoas e entidades que não são partes no conflito. Nesse sentido, as regras das arbitragens 

da Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nacionals of other 

States – ICSID, autorizam que o tribunal arbitral receba manifestações de terceiros que não são 

partes da disputa. In verbis: 

 

(2) Após consultar ambas as partes, o Tribunal poderá permitir que uma pessoa 

ou entidade que não seja parte na controvérsia faça uma manifestação por 

escrito ao Tribunal sobre um assunto dentro do escopo da disputa. Ao 

determinar se deve permitir tal depósito, o Tribunal deve avaliar, entre outras 

coisas: 

(a) se a manifestação do terceiro ajudaria o Tribunal na determinação de uma 

questão de fato ou jurídica relacionada ao processo, trazendo uma perspectiva, 

conhecimento ou percepção particular que é diferente daquela das partes em 

disputa; 

(b) se manifestação do terceiro trata de assunto dentro do escopo da disputa; 

(c) se o terceiro possui um interesse significativo no processo.223 

 

O artigo 4, das regras de transparência da United Nations Commission on International 

Trade Law (UNCITRAL) para as arbitragens investidor-Estado, também consolidou a 

possibilidade de participação de terceiros como amicus curiae. Diz o citado dispositivo que: 

“após consulta às partes em disputa, o tribunal arbitral pode permitir que uma pessoa que não 

seja parte do conflito (terceira pessoa) registre uma manifestação por escrito no tribunal arbitral 

sobre um assunto dentro do escopo da disputa”. 

Como dito anteriormente, infelizmente essa possibilidade de abertura do processo 

arbitral, que envolve a Administração Pública, não está sedimentada no Brasil. Nesse sentido, 

o enclausuramento do processo decisório se torna mais um fator limitante da arbitragem. 

 

                                                 
223 Tradução livre de: “(2) After consulting both parties, the Tribunal may allow a person or entity that is not a 

party to the dispute (in this Rule called the “nondisputing party”) to file a written submission with the Tribunal 

regarding a matter within the scope of the dispute. In determining whether to allow such a filing, the Tribunal 

shall consider, among other things, the extent to which: (a) the non-disputing party submission would assist the 

Tribunal in the determination of a factual or legal issue related to the proceeding by bringing a perspective, 

particular knowledge or insight that is different from that of the disputing parties; (b) the non-disputing party 

submission would address a matter within the scope of the dispute; (c) the non-disputing party has a significant 

interest in the proceeding. The Tribunal shall ensure that the non-disputing party submission does not disrupt the 

proceeding or unduly burden or unfairly prejudice either party, and that both parties are given an opportunity to 

present their observations on the non-disputing party submission.” 
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3.2.8 IMPORTÂNCIA DO COMPORTAMENTO AUTOCONTIDO DOS ÁRBITROS 

 

Como se vê, embora a arbitragem seja um julgamento especializado, as limitações 

apontadas acima afetam a sua capacidade institucional de resolver conflitos complexos que 

envolvam a Administração, principalmente nos casos que demandam soluções coerentes para 

problemas que repercutem de forma multilateral. 

A falta de um instrumento que assegure a harmonia entre decisões de diferentes tribunais 

arbitrais e o fato de ser a arbitragem um processo que ainda carece de abertura democrática, 

incentiva uma autocontenção dos árbitros proporcional ao nível de transversalidade do tema 

objeto do conflito. Isto é, quanto mais o assunto do objeto litigioso ultrapassar os limites do 

processo, seja pela matéria em si, seja pelo interesse que outros agentes possam ter na causa, 

ou seja pelo resultado do julgamento, mais cautela os árbitros devem ter ao avaliar a 

legitimidade dos atos da Administração. Nestes casos, para evitar efeitos sistêmicos 

indesejados, a deferência deve ser prestigiada, nos moldes indicados pelo arcabouço teórico 

exposto no início do presente trabalho. 

Cabe observar que, como exposto anteriormente, essa preocupação com as próprias 

limitações e com as consequências da decisão é, atualmente, uma exigência decorrente da lei. 

Nessa linha, o art. 20 da LINDB impõe que o controlador, incluindo-se neste conceito os 

árbitros que julgam a Administração, considere as consequências práticas da sua decisão. Ou 

seja, cabe ao tribunal arbitral, que deve observância a esse dispositivo legal, observar a 

limitação institucional da arbitragem e os efeitos sistêmicos citados acima, quando da prolação 

da sentença arbitral. 

Isto posto, a conclusão, contrária à hipótese inicial, é de que os árbitros devem ter grande 

contenção quando efetivam o controle dos atos administrativos. Todas aquelas balizas do 

controle exercido pelo Judiciário se aplicam com mais intensidade na arbitragem. Ou seja, 

mesmo que o árbitro seja contrário à decisão da Administração, deve ele entendê-la legítima 

quando, após o devido processo administrativo, tenha essa adotado interpretação razoável e 

consonante com os limites textuais das normas. 

Dessa forma, devem os árbitros balizar suas decisões tendo em conta que, no contexto 

de uma divisão de funções públicas, é a Administração que tem a atribuição de decidir, com 

preferência, sobre os temas de interesse coletivo.  

Esse comportamento autocontido dos árbitros, além de preservar a competência da 

Administração Pública e promover a segurança jurídica, serve para garantir a própria 

preservação da arbitragem. Com efeito, ao exercer um escrutínio rígido e extrapolar suas 



 

102 

competências judicantes, os tribunais arbitrais podem acabar, no longo prazo, desestimulando 

o uso dessa forma facultativa de resolução de conflitos pelo Poder Público. Sem um parâmetro 

adequado de controle, portanto, a arbitragem pode perder a sua efetividade. 

 

3.3 UM NOVO VIÉS PARA OS LIMITES DA ARBITRAGEM ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO  

 

Costuma-se indicar limites horizontais à arbitragem, geralmente estabelecidos pela 

arbitrabilidade objetiva. Contudo, como se viu, há outros limites a serem observados pelo 

tribunal arbitral, haja vista a importância da deferência à escolha razoável da Administração. 

Pretende-se, a seguir, com base no arcabouço teórico indicado no início do presente 

trabalho, identificar quais as matérias podem ser examinadas pelos árbitros, tanto no que diz 

respeito ao alcance dessa avaliação, quanto ao seu conteúdo. 

 

3.3.1 LIMITES HORIZONTAIS, ESCOPO DA CONVENÇÃO ARBITRAL E ARBITRABILIDADE 

OBJETIVA 

 

Para a análise dos limites da arbitragem, adotar-se-á a linha do Direito Público de base 

constitucional indicada no começo do presente trabalho, que realisticamente reconhece a 

incompletude do direito e valoriza o pragmatismo.224 Dessa forma, não serão utilizados velhos 

dogmas, como o da Supremacia e indisponibilidade do interesse público. Também não será 

adotada qualquer motivação com base em um suposto “poder de império”.  

Não se pode conceber, dentro de um Estado Democrático de Direito, aonde os Poderes 

servem ao povo, e não o contrário, que a Administração Pública impere, comande ou exerça 

domínio sobre os administrados. Como aponta Ana Paula de Barcellos: 

 

Essa conjugação de elementos – centralidade da Constituição, e, dentro dela, 

dos direitos fundamentais, e inquestionável força normativa de suas 

disposições – refletiu com grande impacto sobre as relações entre os 

indivíduos e o Poder Público. O indivíduo já não é mais súdito, e sim cidadão. 

O Estado, por todos os seus órgãos e entidades, age por delegação do povo, 

afinal, e por isso mesmo deve prestar contas de sua atuação. Vale dizer: o 

Estado é instrumento e não mais fim em si mesmo. Nesse novo contexto, as 

ideias de subordinação irrestrita dos indivíduos e de supremacia absoluta do 

interesse público – identificado como o interesse do ente estatal – sobre os 

particulares não podem sobreviver sem grandes adaptações.225 

                                                 
224 Cf. POSNER, Richard. Law, Pragmatism and Democracy. Cambridge: Havard University Press, 2005. 
225 BARCELLOS, Ana Paula de. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 427 
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A função da Administração Pública, vinculada ao princípio da legalidade e guiada pelas 

normas constitucionais, é praticar atos que importam em serviços, bens e utilidades para a 

população. Tais atos, em diferentes graus, podem estar predefinidos na lei (ato vinculado), ou, 

serem resultado de uma escolha efetivada pelo gestor público no espaço de abertura fornecida 

pela norma (ato discricionário).226 

As autoridades públicas, ao contrário dos particulares em geral, não agem por vontade 

própria, elas lidam com coisa alheia da qual não dispõem. O administrador público deve 

obediência à lei pois é por meio dessas que o titular dos interesses, a coletividade, se expressa.227 

Nesse sentido, cabe reconhecer que eventual posição jurídica de vantagem que o 

ordenamento jurídico atribua à Administração Pública não se dá em função do seu “poder de 

império”, mas em função da sua especial condição de representante da coletividade e gestor da 

coisa pública.  

Note-se que essa posição jurídica de vantagem, que atribui certas prerrogativas à 

Administração Pública, não é exclusividade sua. Atento a determinadas características 

singulares, o legislador previu certas posições jurídicas diferenciadas para, por exemplo, o 

incapaz, a micro ou pequena empresa, a mulher grávida, a empresa em recuperação judicial, 

etc. 

Visto isso, se buscará estabelecer aquilo que pode ser objeto da arbitragem envolvendo 

a Administração Pública, equiparando-a, na medida do possível, aos particulares. Neste 

contexto, cabe observar que a Lei no 9.307/96, tanto no caput do art.1o, quanto no seu §1o, valeu-

se da expressão “direitos patrimoniais disponíveis” para identificar os conflitos que poderiam 

ser dirimidos pela arbitragem, sejam as partes privadas, seja uma delas a Administração Pública. 

Antes disso, porém, cabe relembrar a diferença entre o objeto arbitrável, fruto da 

vontade das partes, daquilo que, mesmo querendo, as partes não poderiam submeter a 

arbitragem, haja vista não se tratar de direito patrimonial disponível. 

Alguns autores não tratam dessa diferenciação. Contudo, é relevante diferenciar o 

alcance objetivo, também chamado de escopo da convenção arbitral, que envolve os temas que 

as partes escolheram levar para a arbitragem em caso de conflito, da arbitrabilidade objetiva, 

que seria o conflito que a lei permite que possa resolvido pela arbitragem. Isto porque, cada 

caso acarretará consequências jurídicas diferentes.  

                                                 
226 Sobre as escolhas da Administração, confira GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulacão e reflexividade: 

uma nova teoria sobre as escolhas administrativas. 3a. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. 
227  SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. o Cabimento da Arbitragem nos Contratos 

Administrativos. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 248, p. 117-126, p. 120. 
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Quando o conflito estiver fora do escopo da convenção arbitral, o caso é de ausência de 

manifestação de vontade no sentido de submeter eventual controvérsia à arbitragem. Não 

haverá resolução do conflito pela via arbitral face a simples inexistência de previsão nesse 

sentido. Por outro lado, caso as partes tenham estipulado convenção arbitral para resolver 

conflitos relativos a direito que não sejam patrimoniais disponíveis, o caso será de nulidade do 

acordo228 por violação ao limite objetivo da arbitragem estabelecido pela lei. 

Veja que o parágrafo único, do art. 8o, da Lei de Arbitragem, seguindo essa sequência 

lógica, estabeleceu que caberá ao árbitro, seja de ofício ou por provocação das partes, decidir 

sobre a “existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha 

a cláusula compromissória.” 

Assim, para verificarmos se o conflito envolvendo a Administração Pública poderá ser 

submetido à arbitragem, a primeira análise a ser feita é sobre a existência da convenção de 

arbitragem, ou seja, cabe verificar se o litígio está inserido no escopo de um compromisso 

arbitral ou de uma cláusula compromissória.  

A Administração Pública, legalmente autorizada, pode se valer da arbitragem por meio 

do compromisso arbitral e da cláusula compromissória. No caso do compromisso arbitral, já há 

um conflito em andamento, o que facilita a identificação da patrimonialidade e disponibilidade 

do direito envolvido. Se a Administração Pública verificar que esse conflito é objetivamente 

arbitrável, poderá ela celebrar o compromisso e submetê-lo à arbitragem. Nesse caso, os árbitros 

poderão julgar o conflito em toda a sua extensão, salvo reconheçam alguma nulidade na 

convenção arbitral. 

Outra forma de se estabelecer que determinado conflito será submetido à arbitragem, é 

por meio da cláusula arbitral inserida em algum contrato celebrado pela Administração. Muitas 

vezes essa cláusula está prevista em contratos complexos e de longo prazo, cuja incompletude, 

que já foi abordada anteriormente no presente trabalho, pode dificultar a definição das matérias 

que estariam no escopo da cláusula compromissória. 

Não obstante, um raciocínio prévio deve ser feito. Se a referida cláusula está inserida 

num contrato já celebrado, é porque já foi superada a discussão a respeito da patrimonialidade 

e disponibilidade da relação jurídica. A celebração do negócio jurídico com a parte privada 

demonstra que seu objeto é negociável, e, portanto, passível de ser submetido à arbitragem. Nas 

palavras de Alexandre Aragão: 

 

                                                 
228 DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen. Direito Internacional Privado – arbitragem comercial internacional. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2003. P. 213. 
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[...] 

se a Administração Pública pode celebrar contratos e cumprir voluntariamente 

suas obrigações nos termos pactuados, pela mesma lógica deve-se entender 

possível a contratação da solução por arbitragem das controvérsias deles 

decorrentes. Não faz sentido entender que os direitos são ‘disponíveis’ para 

poderem ser estabelecidos mediante um acordo de vontades (contrato) e, de 

outro lado, entender que são ‘indisponíveis’ para vedar que as controvérsias 

dele oriundas possam ser submetidas à arbitragem.229 

 

Portanto, sendo hígida a cláusula, o que se deve admitir ao menos preliminarmente, haja 

vista a presunção de legitimidade dos atos administrativo,230 as controvérsias que estejam no 

objeto da cláusula arbitral poderão ser submetidas à arbitragem. 

Visto isso, primeiro passo é verificar se o contrato limitou o escopo da cláusula arbitral 

à apenas alguns temas do contrato. Se a resposta for positiva, só os temas inseridos nesse escopo 

podem ser submetidos à arbitragem.  

Se a cláusula arbitral nada estabeleceu sobre seu objeto, a avaliação do que pode ser 

submetido à arbitragem não deve ser feita com base na arbitrabilidade objetiva, já superada em 

função da própria celebração do contrato, mas sim com base na parte final do art. 4º, da Lei de 

Arbitragem, que diz que serão submetidos à arbitragem os conflitos “que possam vir a surgir, 

relativamente a tal contrato.” Dessa forma, sendo a disputa relativa ao contrato, será ela 

resolvida pela arbitragem. Se a fonte do conflito for outra, não há que se falar em arbitragem, 

haja vista a ausência de manifestação de vontade de se submeter a essa forma de resolução de 

controvérsias.231 

 Não se nega que poderá haver dúvidas sobre qual conflito seria relativo ao contrato ou 

não.232 Contudo, a questão se resolverá de forma semelhante ao que ocorre nos contratos 

privados, sem a necessidade de se valer de conceitos que pressupõe uma superioridade da 

Administração Pública sobre o particular. 

                                                 
229 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresas Estatais: O Regime Jurídico das Empresas Públicas e Sociedades 

de Economia Mista. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 403. 
230 Como explica Maria Sylvia Zanella Di Pietro: “Esse princípio, que alguns chamam de princípio da presunção 

de legalidade, abrange dois aspectos: de um lado, a presunção de verdade, que diz respeito à certeza dos fatos; de 

outro lado, a presunção da legalidade, pois, se a Administração Pública se submete à lei, presume-se, até prova em 

contrário, que todos os seus atos sejam verdadeiros e praticados com observância das normas legais pertinentes.” 

Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 30. ed. Rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, 

p. 139. 
231 Tal fato não impede a celebração de compromisso arbitral posterior ao litígio, para resolvê-lo via arbitragem, 

caso a matéria seja objetivamente arbitrável. 
232 Essas controvérsias ocorrem mesmo entre partes privadas. Sobre o tema, vale conferir o resultado de pesquisa 

empírica de jurisprudência relativa ao tema “validade, eficácia e existência da convenção arbitral, desenvolvida 

pelo Comitê Brasileiro de Arbitragem, em parceria com a Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio 

Vargas – Direito SP. Disponível em 

http://cbar.org.br/PDF/Validade_Eficacia_e_Existencia_da_Convencao_Arbitral.pdf. Acesso em: 10 dez 2019. 

http://cbar.org.br/PDF/Validade_Eficacia_e_Existencia_da_Convencao_Arbitral.pdf
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Ainda nesse ponto, cabe observar que o fato de determinado direito ou obrigação estar 

ou não expressamente previsto no contrato, não é fator determinante para dizer que o conflito 

será submetido à arbitragem. Os contratos, principalmente os administrativos, muitas vezes 

reproduzem obrigações extracontratuais não relacionadas à avença, como, por exemplo, 

cumprir as normas trabalhistas, recolher os tributos devidos, etc. Por outro lado, pode haver 

direitos que, mesmo estando previstos somente na lei ou em outro texto normativo, tenham 

conexão com contrato. No escólio de Carmen Tiburcio: 

 

Quanto ao ponto, é bem de ver que não é incomum que as partes de 

determinadas relações jurídicas possuam direitos cuja fonte não é o texto do 

contrato por elas pactuado, mas a própria lei. Veja-se, por exemplo, o caso da 

locação comercial. Ainda que o contrato entre as partes seja omisso quanto à 

sua renovação, o art. 51 da Lei de Locações confere ao locatário o direito de 

pleitear sua renovação compulsória, observados alguns requisitos. Por óbvio, 

a pretensão de renovação do contrato de locação não decorre do contrato, mas 

certamente é a ele relacionada.233 

 

Uma forma de delimitar as controvérsias relacionadas ao contrato é avaliar o vínculo 

originário que relaciona a parte à determinada obrigação. Se a obrigação decorre da lei, 

prescinde do consentimento do particular para ser imposta e deve ser cumprida 

independentemente da existência do contrato, eventual controvérsia não será relativa ao 

contrato. Por outro lado, se a obrigação só é exigível em função da relação negocial, 

estabelecida em decorrência do livre consentimento da parte privada, ela poderá ser submetida 

à arbitragem.234 

Nesse contexto, em caso de dúvidas sobre o cabimento da arbitragem, é importante que 

se considere que “o efeito severo de afastar a jurisdição do estado não pode ser deduzido, 

imaginado, intuído ou estendido.”235 Não se pode simplesmente presumir que a parte renunciou 

ao seu direito de acesso ao Poder Judiciário. Portanto, nesses casos, não havendo manifestação 

                                                 
233 TIBURCIO, Carmen. A Competência do Tribunal arbitral para solução de litígios extracontratuais. Revista de 

arbitragem e mediação. São Paulo, v. 13, n. 50, p. 95–113, jul./set., 2016, p. 111. 
234 Em sentido semelhante, mas incluindo a matéria na arbitrabilidade objetiva, Alexandre Aragão expõe o seguinte 

“Sendo assim, podemos afirmar que apenas as obrigações heterônomas do Direito Administrativo, ou seja, aquelas 

que se impõem ao particular de maneira inteiramente vertical – sem em nada precisar da sua aquiescência –, não 

podem ser objeto de contrato e, consequentemente, de arbitragem.” ARAGÃO, Alexandre Santos de. A Arbitragem 

no Direito Administrativo. Revista da AGU, Brasília, v. 16, n. 03, 30 set. 2017, p. 45. Cabe destacar, contudo, que 

o ilustre autor, adota um entendimento restrito sobre o conceito de poder de polícia, sobre o qual se guarda 

ressalvas. Em suas palavras: “O poder de polícia, ademais, revela-se extroverso. O seu único campo de aplicação 

são as atividades e propriedades privadas, de modo que a Administração não exerce poder de polícia sobre os 

serviços, monopólios ou bens públicos – ainda que eles sejam explorados por particulares.” 
235 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 83 
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expressa de vontade em submeter o conflito à arbitragem, a regra deve ser o seu julgamento 

pelo Poder Judiciário. 

Verificado o que se pode submeter à arbitragem, após celebrada a convenção, cabe 

complementar o raciocínio exposto com outro que interessa à atividade judicante exercida pelos 

árbitros. Com efeito, a possibilidade de os árbitros julgarem todos os conflitos relacionados à 

convenção arbitral não significa que toda a matéria seja passível de revisão.  

 

3.3.2 ARBITRABILIDADE OBJETIVA COMO LIMITE VERTICAL À ATUAÇÃO DO TRIBUNAL 

ARBITRAL 

 

Grande parte da doutrina vem sustentando, com base na expressão “direito patrimonial 

disponível”, que os árbitros não teriam competência para apreciar certos poderes da 

Administração Pública relacionados ao interesse público primário, uma vez que este não 

poderia ser objeto de disposição pelo Poder Público. Nesse sentido, Selma Maria Ferreira 

Lemes registra que “não se pode confiar aos árbitros matérias ou atribuições que importem o 

exercício de um poder de autoridade ou de império e dos quais não se pode transigir.”236  

Esse entendimento também se aplicaria no caso de cláusula arbitral inserida em contrato 

administrativo. Valendo-se daqueles conceitos de “interesse público primário” e “atos de 

império”, a mesma autora sustenta que “não são matérias que possam ser submetidas aos 

árbitros as decisões adotadas pela Administração quanto à pertinência ou legitimidade de 

particularidades dos contratos administrativos, tais como as que giram em torno das 

denominadas cláusulas exorbitantes, como a decisão de rescindir unilateralmente o contrato, a 

de rever seu objeto e escopo, etc.”237 

A simples assinatura do contrato administrativo não retiraria os poderes da 

Administração Pública de praticar “atos de império”. José Emilio Nunes, ao tratar dos contratos 

de concessão, aponta que “as cláusulas regulamentares de contratos de concessão referem-se a 

atos de império e, por conseguinte, não são arbitráveis.”238 

                                                 
236 LEMES, Selma Maria Ferreira. A arbitragem e os novos rumos empreendidos na Administração Pública. A 

empresa estatal, o Estado e a concessão de serviço público. MARTINS, Pedro Antônio Batista et alli (ORGS.). 

Aspectos Fundamentais da Lei da Arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 193. 
237 LEMES, Selma Maria Ferreira. Arbitragem na administração pública: fundamentos jurídicos e eficiência 

econômica. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 144. 
238 PINTO, José Emilio Nunes. A arbitrabilidade de controvérsias nos contratos com o Estado e empresas estatais. 

In: Revista Brasileira de Arbitragem, Porto Alegre, v. 1, n. 1, jan./mar. 2004. p. 15. 
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Para essa corrente, uma vez estabelecido e submetido à arbitragem o conflito, só restaria 

aos árbitros analisar os efeitos financeiros do ato praticado com base no interesse público 

primário. Como registra Alexandre Aragão: 

 

Pode-se considerar, por exemplo, que os poderes de alterar ou de resilir 

unilateralmente os contratos administrativos (Lei 8.666/93, art. 58, I e II) 

constituem faculdades intangíveis da Administração, necessariamente 

tributárias de um suposto regime jurídico administrativo, da própria puissance 

publique de que falava Maurice Hauriou, envolvendo até mesmo, 

potencialmente, cláusulas de serviço. Ainda que assim se entenda, razão não 

haveria para negar a arbitrabilidade do reequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, em caso de modificação unilateral do pacto (art. 65, § 6º), ou da 

indenização pelos prejuízos e custos de desmobilização decorrentes da 

rescisão contratual determinada pela Administração, sem que haja culpa do 

contratado, pois constituem mero reflexo patrimonial do exercício daquelas 

supostas puissances publiques (art. 79, § 2º).239 

 

Em que pese a força dessa doutrina no direito brasileiro, ela reproduz a antiga separação 

oitocentista entre Estado e sociedade, que, no interior do sistema jurídico, se refletiu na divisão 

entre direito público e direito privado.240 

Seguindo o entendimento dessa corrente, mesmo que praticada uma resilição unilateral 

do contrato sem observância dos requisitos legais, os árbitros estariam impedidos de analisar 

essa ilegalidade. A parte privada não poderia pedir a declaração de ilegalidade e nem o tribunal 

arbitral reconhecer esse vício.  

Imagine-se o seguinte exemplo: O poder concedente declara a encampação de uma 

concessão (art. 37, da Lei no 8.987/95), ou seja, pratica ato visando a retomada do serviço 

durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, sem que, contudo, tenha sido 

editada lei autorizativa específica. Ou seja, pratica o Poder Público um ato manifestamente 

ilegal. Uma expropriação sem base no ordenamento jurídico brasileiro. 

Neste caso, possuindo o contrato cláusula compromissória, se a concessionária desejar 

retomar o contrato, estaria ela impedida de fazer esse pedido ao tribunal arbitral? Os árbitros, 

por sua vez, não poderiam reconhecer a ilegitimidade da medida?  

Não se vislumbra qualquer motivo para essa vedação. Essa encampação indevida não é 

expressão do interesse público primário. Há, na verdade, sua violação. O Poder Público não 

                                                 
239 ARAGÃO, Alexandre Santos de. A Arbitragem no Direito Administrativo. Revista da AGU, Brasília, v. 16, n. 

03, 30 set. 2017, p. 29 
240 Mesmo sendo hoje “estranho pensar em fronteiras rígidas entre o direito público e o direito privado e se cogitar 

de que um possa ter primazia sobre o outro.” MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. 2ª. ed. 

São Paulo: RT, 2003. p. 176. 
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possui um direito patrimonial indisponível de praticar atos ilegais. A impossibilidade de o 

tribunal arbitral reconhecer a ilegalidade do ato acarretará um prejuízo ainda maior para a 

sociedade, uma vez que o Poder Público deverá arcar com ampla indenização da 

concessionária,241 e, além disso, prestar diretamente ou fazer nova contratação do serviço. 

Menor prejuízo ao erário seria gerado se, reconhecida a nulidade,242 o contrato pudesse seguir 

seu curso natural.243  

Por outro lado, aquela corrente que defende atos de império como inarbitráveis244 parece 

indevidamente relacionar o conhecimento ou não pelo árbitro de determinada matéria, com fato 

dela derivar ou não de normas cogentes ou de ordem pública. De acordo com essa lógica, o 

árbitro seria incompetente para examinar o ato administrativo decorrente de norma de ordem 

pública. 

Essa relação entre normas cogentes e inarbitrabilidade é equivocada. Tanto o direito 

privado, quanto o direito público, possuem normas cogentes. Porém, como a Administração 

Pública é guiada pelo princípio da legalidade, o direito administrativo acaba por possuir um 

número maior de normas de observância obrigatória. O fato de a norma ser cogente, tanto no 

direito privado, quanto no direito público, apenas indica que elas não podem ser afastadas por 

vontade das partes. Conforme escólio de Fichtner, Mannheimer e Monteiro: 

 

É preciso deixa bem claro, neste contexto, conforme já se afirmou mais 

genericamente em passagem anterior, que a incidência de normas cogentes 

(ou normas imperativas ou normas de ordem pública) não torna a matéria 

inarbitrável, seja no Direito Público, seja no Direito Privado. A presença de 

                                                 
241 Como explica Rafael Véras de Freitas: “Por outro lado, na extinção anômala, o equilíbrio econômico-financeiro 

da concessão é todo alterado, para além dos bens reversíveis não amortizados ou depreciados, compreendo também 

valores outros, tais como os referentes aos contratos por ele rescindidos com terceiros, o custo do capital investido 

no tempo (seja ele próprio ou de terceiro), eventuais danos à sua reputação comercial, dentre outros.” FREITAS, 

Rafael Véras de. Novos desafios da arbitrabilidade objetiva nas concessões. Revista de Direito Público da 

Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 14, n. 53, p. 199-227, jan./mar. 2016. 
242 Conforme parágrafo único, do art. 168, do Código Civil: “As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, 

quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-

las, ainda que a requerimento das partes.” 
243 Em sentido semelhante, aponta Carmen Tiburcio. “É preciso não confundir os objetos possíveis da uma 

arbitragem com limites à causa de pedir ou mesmo à fundamentação das sentenças arbitrais. Com efeito, não há 

dúvida de que seria indevida a instalação de um tribunal arbitral com o objetivo de disciplinar o exercício de 

competências estatais (e.g., regulatórias), definindo se e quando o Poder Público pode invocar seus poderes. Nada 

impede, contudo, que a questão relativa à licitude do exercício dessas competências seja discutida como 

fundamento jurídico de um pedido. Como se verá, a lei exige que a arbitragem envolvendo a Administração seja 

de direito; isso exclui a equidade, mas não afasta qualquer questão relativa à jurídicidade de um ato ou de uma 

conduta, seja de um particular, seja do Poder Público.” TIBURCIO, Carmen. Arbitragem envolvendo a 

Administração Pública: arbitrabilidade subjetiva e objetiva: histórico e situação atual. In: MUNIZ, Joaquim de 

Paiva; BONIZZI, Marcelo José M.; FERREIRA, Olavo AV Alves. Arbitragem e Administração Pública: temas 

polêmicos. Revista Brasileira de Arbitragem 15, n. 60,  2018. p. 127-128. 
244 Cf. Item 2.4.3.2 do presente trabalho. 
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normas cogentes (ou normas imperativas ou normas de ordem pública) em 

determinado ramo do Direito apenas e tão somente impõe a sua indeclinável 

aplicação pelo julgador, sem espaço para que as partes possam abrir mão de 

sua incidência ou modificar-lhe o conteúdo e/ou a eficácia. O que se quer dizer 

é que tanto no Direito Público quanto no Direito Privado há a incidência de 

normas cogentes (ou normas imperativas ou normas de ordem pública) e nada 

disso afeta, em tese, a arbitrabilidade das questões postas em jogo.245 

 

Ademais, pelo lado dos árbitros, com a adoção dessa tradicional doutrina, teriam eles a 

difícil tarefa de definir qual seria o interesse público primário ou ato de império no bojo do caso 

concreto, para, por fim, julgar apenas a parte da demanda que se refira aos reflexos patrimoniais 

do conflito. Ou seja, deixariam os árbitros de conhecer a matéria inarbitrável, declarando-se 

incompetentes neste tema, para julgar o que seria relativo a “direito patrimonial disponível”. 

Neste caso, o árbitro, mesmo sendo juiz de fato e de direito, se veria obrigado a julgar parcela 

do conflito e a interpretar e aplicar apenas uma fatia do ordenamento jurídico. As normas que 

dão abertura aos atos praticados com base no “poder de império” seriam simplesmente 

ignoradas. 

O problema fático é que, em muitos casos, para se descobrir os efeitos financeiros de 

um determinado ato dito de império, será inevitável avaliar a sua legitimidade. Esta induz o 

resultado do julgamento. Atos ilícitos, de maior reprovação, tem reflexos condenatórios em 

maior escala.  

Na prática, muitas vezes se verifica uma incongruência da sentença arbitral. Face a esse 

enraizamento da inarbitralidade do ato relativo ao “interesse público primário”, o tribunal 

arbitral afirma, quando da análise da arbitrabilidade objetiva, que não analisará o ato 

administrativo fruto desse “interesse público primário”, para, após, na análise do mérito, voltar 

contraditoriamente a analisá-lo para julgar a demanda procedente ou não.246 

                                                 
245  FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. Teoria Geral da 

Arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 571. 
246 Nesse sentido, vide a arbitragem CAMARB 04/2004, cujas partes eram Advance Construções e Participações 

Ltda e Socializa Empreendimentos e Serviços de Manutenção Ltda, como requerentes, e o Estado de Pernambuco, 

como requerido. As requerentes pedem no processo o “reconhecimento da ineficácia e da invalidade da notificação 

n. Of. 165/ 2013”, ato administrativo do Estado que impediu a cessão da posição contratual da parte privada do 

contrato de concessão. Na sentença arbitral de mérito, exarada em 10 de abril de 2017, ao tratar da arbitrabilidade 

objetiva, o tribunal, mantendo decisão anterior, afirma que: “ Em que pese as Requerentes concentrarem seu pleito 

na validade ou não da revogação da autorização para transferência do controle acionário da SPE para a DAG, não 

se discute na arbitragem a legalidade do ato administrativo, mas sim suas consequências patrimoniais, não havendo 

que se falar, pois, em inarbitrabilidade objetiva.” Ocorre, contudo, que no julgamento do mérito, no parágrafo 122 

da sentença, afirma o tribunal que “não se poderia admitir como provada a antijuridicidade do ato administrativo 

que é considerado, pelas Requerentes, como a principal causa dos prejuízos sofridos”. Posteriormente, no 

parágrafo 127, conclui da seguinte forma: “Portanto, este Tribunal entende não estar provada a ilicitude na conduta 

do Poder Concedente, já que algumas fundadas razões para a reversão da anuência anteriormente concedida são 

verificadas na espécie.” Como se nota facilmente, embora o tribunal tenha dito que não iria julgar a legalidade do 
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Os argumentos postos acima apontam a fragilidade do uso de termos como “interesse 

público primário” ou “atos de império” para definir aquilo que pode ser submetido à arbitragem. 

Essa constatação, contudo, não significa que a Administração Pública, ao celebrar uma 

convenção de arbitragem, deixa de possuir prerrogativas inerentes a sua função pública, que 

devem ser respeitadas pelos árbitros. Continuam havendo limites à atividade arbitral, conforme 

se verá a seguir. 

 

3.3.2.1 DA INARBITRABILIDADE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO 

  

A Administração Pública, para se submeter à arbitragem, deve celebrar uma convenção 

arbitral. Conforme raciocínio já desenvolvido acima, se houve a válida celebração da convenção 

arbitral, é porque havia autorização legal para tanto e o seu objeto era patrimonial e disponível. 

Em caso de conflito, o limite horizontal daquilo que pode ser levado à arbitragem é delimitado 

pelo escopo ou objetivo da convenção arbitral. 

Não obstante, mesmo com a assinatura da convenção arbitral, mantém a Administração 

Pública uma característica que lhe é inerente, atinente a sua própria natureza, que não possui 

apreciação econômica, e, portanto, está fora do seu patrimônio, que é o poder/dever de gerir a 

coisa pública. Como aponta Luis Fernando Guerrero: “o direito é patrimonial quando possui 

expressão monetária, isto é, quando puder fazer parte da universalidade de bens e direito de um 

indivíduo”247 

Sobre o que integra o patrimônio da pessoa natural, Caio Mário Da Silva Pereira ensina 

o seguinte: 

 

Que direitos integram o patrimônio? Começando este capítulo pela noção de 

patrimônio, nós o entendemos como o conjunto das relações jurídicas de uma 

pessoa, apreciáveis economicamente. Daí extraímos que não compreende 

todos os direitos. Somente aquelas relações jurídicas que tenham expressão 

pecuniária, isto é, que se possam converter em crédito financeiro, para alguém, 

se já o não forem desde o início. Há, por conseguinte, os que escapam a tais 

estimativas. Os direitos de família, por exemplo, o poder familiar, o estado de 

filho, não comportam, em si mesmos, apreciação econômica. Igualmente os 

de ordem política, ou ainda os direitos sobre a própria pessoa (à existência, à 

honra, à liberdade), não são economicamente apreciáveis. Por isto mesmo 

                                                 
ato administrativo, ao julgar o pedido improcedente, acabou por fazê-lo. Disponível em 

https://www.slideshare.net/JamildoMelo/caso-itaquitinga-veja-sentenca-arbitral-de-merito. Acesso em: 13 dez. 

2019 
247 GUERRERO, Luis Fernando. Convenção de arbitragem e processo arbitral. São Paulo: Atlas, 2009. p. 44 

https://www.slideshare.net/JamildoMelo/caso-itaquitinga-veja-sentenca-arbitral-de-merito
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dizem-se direitos não patrimoniais, relações jurídicas que não entram no 

patrimônio do indivíduo.248 

 

Vê-se que está fora do patrimônio economicamente apreciável as faculdades atribuídas 

ao ser humano que estão relacionadas a sua condição de indivíduo. É por esta razão que o art. 

852 do Código Civil dispõe que “é vedado compromisso para solução de questões de estado, 

de direito pessoal de família e de outras que não tenham caráter estritamente patrimonial.” 

Essa mesma relação pode ser feita com a Administração Pública. Aquilo que é inerente 

à sua própria existência e que, portanto, não é patrimonial, é sua função de fazer escolhas e 

tomar decisões, no espaço de abertura fornecido pela norma, em nome e em favor da 

coletividade. Portanto, não são os “atos de império” que são inarbitráveis, mas o fruto da 

discricionariedade administrativa249 que é o mérito do ato administrativo.250 Nas palavras de 

Sérgio Guerra, essa escolha discricionária decorre de: 

 

“[...] uma margem de liberdade da Administração que surge quando sua 

atividade, por opção do legislador, não está plenamente definida em lei 

(inclusive com o uso de conceitos jurídicos indeterminados), de acordo com a 

conveniência e oportunidade identificadas pelo Administrador Público, e que 

constituem o mérito do ato.” 251 

 

O mérito administrativo, por ser expressão de uma função, não é economicamente 

valorável e, dessa forma, não pode ser submetido à apreciação pelos árbitros. Cabe notar que 

as competências administrativas, conferidas pelo ordenamento jurídico com a finalidade de se 

atingir de fins públicos, implicam ao mesmo tempo um poder e um dever de desempenhar a 

função pública. O agente público tem o dever de exercitar a sua função, e é por esta razão que 

a competência, e a função a ela inerente, é irrenunciável.252 

Quando o Poder Público rescinde um contrato administrativo por “razões de interesse 

público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima 

autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante”, 253  a faculdade 

intangível da Administração Pública, que não pode ser negociada, é a atribuição de dizer, em 

                                                 
248 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. v. I. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 

327. 
249 Corroborando o exposto está o fato de a competência administrativa ser irrenunciável, conforme 
250 Na sintética lição de Diogo de Figueiredo Moreira Neto: “[...] a discricionariedade é uma técnica e o mérito, o 

resultado.” MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e discricionariedade: novas reflexões sobre os 

limites e controle da discricionariedade. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 47 
251  GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulacão e reflexividade: uma nova teoria sobre as escolhas 

administrativas. 3a. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p. 67. 
252 Art. 11, da Lei no 9.784/99: “A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi 

atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.” 
253 Inciso XII, do art. 78, da Lei nº 8666/93.  
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nome da coletividade, quais seriam essas “razões de interesse público”. Nos ensinamentos de 

Miguel Seabra Fagundes: 

 

O mérito está no sentido político do ato administrativo. É o sentido dele em 

função das normas da boa administração. Ou, noutras palavras: é o seu sentido 

como procedimento que atende ao interesse público, e, ao mesmo tempo, o 

ajusta aos interesses privados, que toda medida administrativa tem de levar 

em conta. Por isso, exprime um juízo comparativo. Compreende os aspectos, 

nem sempre de fácil percepção, atinentes ao acerto, à justiça, utilidade, 

equidade, razoabilidade, moralidade etc. de cada procedimento 

administrativo. Esses aspectos, muitos autores os resumem no binômio: 

oportunidade e conveniência. Envolvem eles interesses e não direitos. Ao 

Judiciário não se submetem os interesses, que o ato administrativo contrarie, 

mas apenas os direitos individuais, acaso feridos por ele.254 

 

Esse processo de determinação do interesse geral, decorrente da interpretação efetivada 

pela Administração, que constitui o mérito do ato administrativo, se apresenta, portanto, como 

um limite vertical à arbitrabilidade objetiva. Vertical, pois, embora condicione a atuação dos 

árbitros, ele não é analisado no âmbito da competência. Estando o conflito contido no escopo 

de uma convenção arbitral, a arbitragem é cabível em toda a extensão da matéria, mas, na 

profundidade da análise, os árbitros não poderão reavaliar o mérito administrativo, fruto de uma 

escolha razoável, adotada com observância do devido processo legal.  

A adoção dessa posição constitui uma vantagem prática em relação aquele entendimento 

de que os árbitros não seriam competentes para analisar os atos que representassem o interesse 

público primário, uma vez que possibilita o exame de toda a matéria pelo tribunal arbitral. O 

conflito, estando contido no objeto da convenção arbitral, é arbitrável, mas o tribunal arbitral 

está impossibilitado de revisar a conveniência ou oportunidade da atuação administrativa. 

Há, portanto, inserido na arbitrabilidade objetiva prevista no § 1o, do art. 1º, da Lei de 

Arbitragem, um limite vertical à atividade dos árbitros, semelhante àquele previsto no art. 165, 

2, do Código de Processo nos Tribunais Administrativos – CPTA255 de Portugal, um dos países 

mais abertos à arbitragem envolvendo a Administração. Prevê o citado dispositivo que: “nos 

litígios sobre questões de legalidade, os árbitros decidem estritamente segundo o direito 

constituído, não podendo pronunciar-se sobre a conveniência ou oportunidade da atuação 

administrativa, nem julgar segundo a equidade.”256  

                                                 
254 FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 4. Ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1967. p. 149/150 
255 Lei n.º 15/2002. 
256 Seguindo o mesmo raciocínio, dispõe o Código de Contratos Públicos de Portugal (Decreto-Lei n.º 18/2008), 

no item 4, do art. 313, que  “nos contratos com objeto passível de ato administrativo e demais contratos sobre o 
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CONCLUSÃO 

 

A superação da controvérsia a respeito da viabilidade de a Administração optar pela 

arbitragem como forma de resolução de seus conflitos e o prestígio que essa vem recebendo da 

jurisprudência nacional, são fatores que certamente aumentarão, em futuro breve, o número de 

decisões administrativas submetidas à apreciação de tribunais arbitrais.  

Assim, o presente trabalho teve como finalidade avaliar se os árbitros, frente ao controle 

de atos complexos, devem observar os mesmos parâmetros utilizados pelo Poder Judiciário. 

Foi visto que os estudos atuais sobre o controle da Administração Pública apontam a 

necessidade de adoção de critérios realistas e pragmáticos. Neste contexto, se sobressaem as 

teses que defendem uma deferência do controlador às decisões administrativas razoáveis, 

adotadas com observância do devido processo.  

Em âmbito judicial, é firme a jurisprudência que rejeita a possibilidade de o Poder 

Judiciário adentrar no mérito administrativo em função da separação de poderes. Neste 

quadrante, o julgamento do RE.632.853, reconhecido como de repercussão geral, pode ser tido 

como receptor da teoria da deferência administrativa. A tese firmada pelo STF acaba por impor 

ao Judiciário um dever de prestar deferência à interpretação administrativa razoável, alcançada 

no curso de processo administrativo que tenha observado o devido processo legal. No que tange 

especificamente às agências reguladoras, regra geral, já há grande deferência às decisões dessas 

por parte do Judiciário. 

Nos Estados Unidos, de onde o Brasil retirou a fonte para criação do seu modelo de 

agências, na mesma linha, há um forte dever de autorrestrição do Judiciário marcado pelo 

precedente conhecido como Caso Chevron.  

Verificado o parâmetro deferencial do Judiciário, cabia analisar se esse também seria 

aplicável à arbitragem.  

Embora muito já se tenha escrito sobre as características da arbitragem envolvendo a 

Administração Pública, o controle efetivado pelos árbitros ainda não ganhou espaço na doutrina 

nacional. Não obstante, em matéria de arbitragens em tratados de investimento, é ampla a 

corrente que defende a necessidade de uma autocontenção dos árbitros, quando estes julgam 

casos envolvendo Estados Nacionais. 

                                                 
exercício de poderes públicos, o fundamento previsto na alínea a) do artigo anterior não pode conduzir à 

modificação do contrato por decisão judicial ou arbitral, quando esta interfira com o resultado do exercício da 

margem de livre decisão administrativa subjacente ao mesmo ou implique a formulação de valorações próprias do 

exercício da função administrativa 
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Sendo a arbitragem que envolve a Administração Pública uma espécie de jurisdição 

administrativa, prestada fora do Judiciário, e sendo os árbitros especialistas indicados pelas 

partes, à primeira vista, se poderia imaginar que não haveria qualquer limitação sobre o controle 

exercido nessa esfera. 

Não obstante, a fórmula que impõe à separação de poderes deve ser lida, na verdade, 

como uma análise apta a desvendar, dentro da divisão de funções especializadas existente no 

Estado, quem deve ter garantida sua atribuição de decidir. Portanto, o fato de a arbitragem estar 

fora do Poder Judiciário não se mostra como um fator relevante para se verificar se os árbitros 

devem ou não guardar deferência à decisão administrativa. O que importa avaliar, nesse caso, 

é quem, dentro de uma análise realística da aptidão institucional e das consequências de 

determinada decisão, está legitimado a decidir. 

Foi visto que as sentenças arbitrais são imutáveis no seu mérito e não são passíveis de 

uniformização. Tal fato, em caso de aumento do número de arbitragens, pode levar a um 

desequilíbrio sistêmico no setor regulado, ocasionado por diversas decisões divergentes. Essa 

situação de desigualdade acaba por prejudicar a coerência regulatória e conflitar com a 

vinculação da Administração Pública ao princípio da isonomia. 

Tal fator demonstra que a arbitragem, frente à decisão judicial, leva desvantagem 

institucional, posto que quanto maior for seu grau de não deferência à decisão da agência, maior 

será o risco à segurança jurídica. 

No que tange às consequências, as decisões não deferentes proferidas nas arbitragens 

acabam por estimular a instalação de novas arbitragens por outros agentes. Com isso, cria-se 

um ambiente conflituoso prejudicial a realização de negócios e contrário ao próprio objetivo 

original que levou à criação das agências reguladoras, que é a busca por setores onde deve 

prevalecer a previsibilidade, igualdade e a segurança jurídica. 

Além disso, o fato de o processo arbitral ainda ser fechado, haja vista não permitir o 

ingresso de terceiros interessados ou de amicus curiae, nem a realização de audiências públicas, 

afeta a legitimidade da arbitragem para decidir casos que extrapolem os limites do processo. 

Nesse contexto, um comportamento autocontido dos árbitros, além de prestigiar a 

competência da Administração Pública e promover a segurança jurídica, serve para garantir a 

própria preservação da arbitragem. Com efeito, ao exercer um escrutínio rigoroso e extrapolar 

suas competências judicantes, os tribunais arbitrais podem acabar, no longo prazo, por 

desestimular o uso dessa forma facultativa de resolução de conflitos pelo Poder Público, com o 

consequente retorno das disputas ao Judiciário. Sem um parâmetro adequado de controle, 

portanto, a arbitragem pode perder a sua efetividade. 
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Sendo verificado que a arbitragem não é a instituição mais adequada a fornecer respostas 

globais a problemas que repercutem de forma multilateral, devem os árbitros terem uma postura 

ainda mais deferente às decisões administrativas do que aquela exercida pelo Judiciário. Tal 

entendimento veio a ser robustecido pela recente edição da Lei nº 13.655/18, que trouxe 

exigências realísticas e consequencialistas que devem ser observadas na interpretação das 

normas de Direito Público. 

Vê-se, pois, que todos os parâmetros de controle aplicados pelo Judiciário, também 

devem ser observados na arbitragem. Portanto, mesmo possuindo interpretação pessoal 

divergente, devem os árbitros guardar deferência e entender legítima a decisão administrativa 

sempre que esta se mostrar razoável e tiver sido adotada com observância do devido processo 

legal. 

De outra monta, havendo necessidade de se limitar o alcance do controle arbitral, se 

apontou, ao lado dos limites horizontais da arbitragem, a existência de um limite vertical. Nesse 

sentido, foi estabelecida a diferença entre escopo da arbitragem e arbitrabilidade objetiva. 

Quanto o conflito estiver fora do objetivo da convenção arbitral, o caso será de ausência 

de manifestação de vontade no sentido de submeter eventual controvérsia à arbitragem. Por 

outro lado, caso as partes tenham estipulado convenção arbitral para resolver conflitos relativos 

a direito que não sejam patrimoniais disponíveis, o caso será de invalidade da convenção por 

violação ao limite objetivo da arbitragem estabelecido pela lei. 

Quando a Administração celebra uma convenção arbitral, há a presunção de 

patrimonialidade e disponibilidade da relação jurídica, salvo, é claro, detectada alguma 

nulidade. Visto isso, verificada a existência de convenção arbitral, a análise do que pode ser 

submetido à arbitragem para fins de delimitação da sua competência não será feita com base na 

arbitrabilidade objetiva, mas sim com uma delimitação do seu escopo. Estando o conflito 

relacionado ao contrato, ele poderá ser submetido à arbitragem.  

Para se saber quais seriam as controvérsias relacionadas ao contrato, cabe avaliar o 

vínculo originário que relaciona a parte à determinada obrigação. Se esta decorre da lei, 

prescinde do consentimento do particular para ser imposta e deve ser cumprida, existindo ou 

não o ajuste, eventual controvérsia não será relativa ao contrato. Por outro lado, se a obrigação 

só é exigível em função da relação negocial, estabelecida em decorrência do livre 

consentimento da parte privada, ela poderá ser submetida à arbitragem. 

Esse limite horizontal não significa que tudo relacionado ao contrato possa ser avaliado 

pelo árbitro. A Administração, embora parte do contrato, continua gestor da coisa pública e 

legitimada a fazer escolhas em nome e no interesse da sociedade. O resultado da 
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discricionariedade administrativa, que é o seu mérito, por ser inerente à própria existência da 

Administração Pública, não é economicamente valorável e, dessa forma, não pode ser 

submetido à apreciação pelos árbitros. As competências administrativas, conferidas pelo 

ordenamento jurídico com a finalidade de se atingir determinados fins públicos, são 

poderes/deveres que não estão à disposição do gestor público. 

Portanto, o processo de determinação do interesse geral, decorrente da interpretação 

efetivada pela Administração, que constitui o mérito do ato administrativo, se apresenta como 

um limite vertical à arbitrabilidade objetiva. A verticalidade se apresenta porque esse limite, 

embora condicione a atuação dos árbitros, não é analisado no âmbito da competência. Estando 

o conflito contido no escopo de uma convenção arbitral, a arbitragem é cabível em toda a 

extensão da matéria, mas, na profundidade da análise, os árbitros não poderão revisar o mérito 

administrativo fruto de uma escolha razoável adotada com observância do devido processo 

legal.  
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de Janeiro: Renovar, 2001. 

 

TRAKMAN, Leon E.; MUSAYELYAN, David. The repudiation of investor–state arbitration 

and subsequent treaty practice: the resurgence of qualified investor–state arbitration. ICSID 

Review-Foreign Investment Law Journal, Oxford University Press , New York, v. 31, n. 1, p. 

194-218, 2015. 

 

VADI, Valentina; GRUSZCZYNSKI, Lukasz. Sandards of Review in International Investment 

Law and Arbitration: Multilevel Governance and the Commonweal. Journal of International 

Economic Law, v. 16, 2013 

 

VERMEULE, Adrian. Decisões racionalemente arbitrárias no direito administrativo. Revista 

de Estudos Institucionais, Rio de Janeiro. v. 3, n. 1, p. 1-47. 2017. 

 

WAGNER, Markus. Regulatory Space in International Trade Law and International Investment 

Law. University of Pennsylvania Journal of International Law, v. 36, p. 1, 2015. 

 

WÄLDE, Thomas W. “Equality of Arms” in Investment Arbitration: Procedural Challenges. 

Arbitration under International Investment Agreements: A Guide to the Key Issues. Oxford 

University Press, New York, p. 161-88, 2010. 

 

WANG, Daniel Wei Liang; PALMA, Juliana Bonacorsi de; COLOMBO, Daniel Gama. 

Revisão judicial dos atos das agências reguladoras: uma análise da jurisprudência brasileira. in 

MARIO GOMES SCHAPIRO (coord.), Direito Econômico Regulatório. São Paulo: Saraiva, 
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