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RESUMO 

CORDEIRO GUERRA, Luis Roberto Sigaud. A desjudicialização do processo de 

desapropriação: a arbitragem como alternativa adequada à solução das divergências 

expropriatórias. 136p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Direito do Rio de Janeiro da 

Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2019. 

 

O presente trabalho destina-se a examinar a arbitragem – instrumento reconhecidamente 

ágil, técnico e especializado – como método adequado de resolução de litígios nas desapropriações. 

A problemática tem lugar uma vez que a lacuna legislativa referente à admissão do método 

arbitral para a solução de litígios expropriatórios foi suprida por meio de autorizações genéricas 

com a edição da Lei n.
o
 13.867/2019, sendo necessário buscar o seu efetivo alcance em 

relação às matérias expropriatórias. Assim, o presente trabalho buscará definir os limites do uso 

do procedimento arbitral e promover também a compatibilização de questões procedimentais 

da desapropriação com o método arbitral. 

 

Palavras-chave: Direito Administrativo. Administração Pública. Limitação 

Administrativa. Desapropriação. Arbitragem. 



 

ABSTRACT 

CORDEIRO GUERRA, Luis Roberto Sigaud. A desjudicialização do processo de 

desapropriação: a arbitragem como alternativa adequada à solução das divergências 

expropriatórias. 136p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Direito do Rio de Janeiro da 

Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2019. 

 

This paper aims to examine arbitration – a recognized agile, technical and specialized 

instrument – as an appropriate method of settling disputes in expropriations. The problem arises 

since the legislative gap regarding the admission of the arbitral method for the settlement of 

expropriation disputes was filled through generic authorizations with the edition of Law 

N.
o 
13.867/2019, and its effective reach in relation to the matters must be sought. expropriation. 

Thus, the present paper will seek to define the limits of the use of the arbitration procedure and 

also promote the compatibility of procedural issues of expropriation with the arbitration process. 

 

Keywords: Administrative Law. Public Administration. Administrative Limitation. 

Expropriation. Arbitration. 
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INTRODUÇÃO 

A desapropriação é um instituto de relevância econômica e social inquestionável.1 

O seu emprego, no entanto, parte de uma gravosa premissa, consistente na supressão do 

direito de propriedade do particular-expropriado. Por isso, inclusive, muitos autores consideram 

cuidar-se da mais drástica forma de intervenção do Estado na propriedade. 

Na Constituição da República de 1988, o mencionado sacrifício do patrimônio particular 

em prol da coletividade encontra fundamento no princípio da função social da propriedade e 

se legitima pela garantia de “justa e prévia indenização” ao particular pela transferência da 

propriedade do bem ao Poder Público.2 Contudo, a despeito desse regramento – que deveria, em 

tese, equacionar os interesses particulares e coletivos em jogo –, subsiste grande litigiosidade 

em torno do tema, não sendo raro as desapropriações descambarem em demoradas e custosas 

disputas judiciais. 

Por essas razões, inclusive, a doutrina aponta que a sociedade brasileira considera 

“sofrer”3 uma desapropriação “um grande azar”4, quando deveria ser um incidente indesejável, 

porém regular na relação entre a Administração Pública e o particular. 

                                                           
1 “A implantação de projetos de infraestrutura não raro envolve centenas – às vezes milhares – de 

desapropriações e remoções. O desenvolvimento de projetos de grande porte, como a construção e ampliação 

de rodovias, ferrovias, vias expressas em áreas urbanas, usinas hidrelétricas assim como qualquer projeto de 

igual magnitude, necessariamente demandará o desalojamento de considerável número de pessoas; mas, se, 

de um lado, é fato que expropriações e desocupações trazem inúmeros transtornos às pessoas atingidas pelo 

processo1, por outro, também é certo que tais procedimentos são imprescindíveis para a concretização dos 

projetos”. (PEREIRA, Anna Carolina Migueis. Desapropriações e remoções na implantação de projetos de 

infraestrutura: entre avanços e oportunidades. Revista Publicum, Rio de Janeiro, v.3, n.2, p.134, 2017). 
2 É o que preveem os artigos 5.

o
, XXIV, 182, §3.

o
, e 184, caput, da Constituição Federal, contemplando as 

diversas modalidades de desapropriação. 
3 “Tão introjetada no particular o seu “sentimento” sobre a desapropriação que o estudante de Direito ao se 

referir à sua ocorrência acentua que já soube de alguém que “sofreu” uma desapropriação. É como se fosse 

uma doença ou uma lesão que alguém “sofre”, não um instrumento legal de uso regular utilizado na relação 

administrativa”. (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Observações sobre a desapropriação no direito brasileiro. 

Revista de Direito Administrativo, v.204, p.33, abr./jun. 1996).  
4 „O descompasso entre os prejuízos efetivamente experimentados e a indenização que se fixa é, na realidade, 

uma das causas da grande litigiosidade que o tema suscita na sociedade brasileira. A indenização 

insuficientemente quantificada desperta no expropriado um forte sentimento de injustiça, de revolta quase. A 

impressão que lhe fica é a de que a equação que determina a igualdade na repartição dos encargos públicos 

está sendo desequilibrada em seu desfavor, a ele impondo-se maiores ônus pela realização do interesse 

público que dá causa desapropriação. Em outras palavras, ter um bem objeto de desapropriação é tido na 

sociedade como um grande azar”. (BAPTISTA, Patrícia Ferreira. Consensualidade e justo preço nas 

desapropriações: novos parâmetros à luz do direito administrativo contemporâneo. p.10. Disponível em: 

<https://anape.org.br/site/wp-content/uploads/2014/01/TESE-20-AUTORA-PATR%C3%8DCIA-

FERREIRA-BAPTISTA.pdf>. Acesso em: 23 maio 2019). 
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O descontentamento com relação à desapropriação ocorre quando alcança a sua última 

fase, também denominada de “fase judicial”. Nesse ponto, adere-se à tradicional5 divisão do 

procedimento expropriatório em (i) a “fase declaratória”, na qual o Poder Público declara, 

mediante decreto ou lei, a utilidade pública ou o interesse social sobre o bem, indicando a 

destinação a ser dada a ele, bem como a fonte dos recursos orçamentários que autorizam 

medida; e (ii) a “fase executória”, por meio da qual se adotam os atos materiais necessários à 

efetivação da desapropriação. 

Esta última fase, por sua vez, pode ser separada em duas subfases: uma “administrativa” 

e outra “judicial”. Em linhas gerais, a necessidade de recorrer – ou não – ao Poder Judiciário é 

determinada pela capacidade de as partes (Poder Público e desapropriado) alcançarem consenso 

em torno do valor do bem expropriado. Assim, chegando a um acordo sobre o tema, a 

desapropriação se ultima na fase administrativa, com a transferência definitiva da propriedade; 

caso contrário, incumbirá ao Poder Público o ajuizamento da ação de desapropriação prevista 

no Decreto-Lei n.
o
 3.365/41.6  

Dentre as razões para a insatisfação com o instituto da desapropriação despontam a 

crescente morosidade dos processos judiciais de desapropriação, que é, a bem da verdade, um 

fenômeno noticiado há décadas. Em texto publicado em 1970, José Manoel de Arruda Alvim 

Neto estima que as ações de desapropriação durassem cerca de “mais ou menos dois anos ou 

até mais”7; em meados da década de 1990, Carmen Lucia Antunes Rocha apontou que 

“o processo de desapropriação dura, em média, hoje, nos Estado Brasileiros da Região Sudeste, 

oito anos em sua fase judicial”.8  

A despeito da ausência de dados oficiais atualizados sobre a duração dessas demandas, 

o notório crescimento de demandas judiciais atualmente9 não parece apontar para tendência  

                                                           
5 Nesse sentido, v. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 32.ed. São Paulo: 

Malheiros, 2015. p.902; CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 31.ed. 

São Paulo: Atlas, 2017; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27.ed. São Paulo: Atlas, 

2014. p.170-175. 
6 A ação em questão é regulada na seção chamada “Do Processo Judicial”, constante dos artigos 11 a 30 do 

Decreto-Lei n.
o
 3.365/41. 

7 ALVIM, Arruda. Desapropriação e valor no direito e na jurisprudência. Revista de Direito Administrativo, 

Rio de Janeiro, n.102, p.47, out./dez. 1970. 
8 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Observações sobre a desapropriação no direito brasileiro. Revista de 

Direito Administrativo, v.204, p.33-52, abr./jun. 1996. 
9 Segundo o relatório Justiça em Números 2018, o poder judiciário recebeu 29,1 milhões novos processos no 

ano de 2017. Isso significa que, em média, a cada grupo de 100.000 habitantes, 12.519 ingressaram com uma 

ação judicial naquele ano. O judiciário finalizou o ano de 2017 com 80,1 milhões de processos em tramitação 

e aguardando solução definitiva. (BRASIL. Portal do Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números. 

Brasília, 2019. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/ 

justica_em_numeros20190919.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2019). 

https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf
https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf
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distinta daquelas documentadas pelos juristas mencionados. Relevante destacar, nesse sentido, 

recente manifestação do Ministro Luis Roberto Barroso, no âmbito do julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade n.
o
 2.332/DF10, da qual foi relator: 

Portanto, o que se constata é que o pagamento do valor em juros compensatórios se 

aproxima, embora não chegue, ao dobro do que se paga pelo principal, o que 

evidentemente é uma distorção; como distorções são também – mas não é isso que 

está em discussão – os processos de desapropriação levarem 10, 15 anos. Eu já disse 

isso outras vezes, no Brasil, nós nos acostumamos com patamares pavorosos de 

eficiência do Judiciário, e é preciso lançar alguma luz e alguma reflexão criativa 

para modificar o modo de funcionamento das instituições que permitem que 

processos durem todo esse período. 

No caso das desapropriações, as tradicionais adversidades da lentidão na prestação 

jurisdicional são agravadas por uma série de peculiaridades procedimentais. Por exemplo, o 

texto do Decreto-Lei n.
o
 3.365/41 admite a imissão provisória na posse do bem, por parte do 

Poder Público, sem mesmo se efetivar a citação do réu, mediante a declaração de urgência e o 

depósito do valor entendido como devido11 – que nem sempre encontra identidade com a o 

valor real do bem objeto da desapropriação. 

Assim, muito embora a Constituição da República lhe garanta indenização “prévia”, 

o proprietário é imediatamente privado do bem, revertendo-se em seu favor o ônus da 

alongada tramitação do processo destinado à apuração do valor “justo” da indenização devida. 

Contrariando essa realidade, no entanto, o artigo 33 do Decreto-Lei n.
o
 3.365/41 proclama que 

“o depósito do preço fixado por sentença, à disposição do juiz da causa, é considerado pagamento 

prévio da indenização”. 

É significativo constatar que a problemática por trás desse desenho procedimental, 

conjugada com a demora nas ações de desapropriação, já era reconhecida muito antes da 

edição do Decreto-Lei n.
o
 3.365/41. Destaca-se, a propósito, a seguinte declaração de Rui 

Barbosa, relativo a caso ocorrido no início do século XX: 

Logo, absurdo é, e absurdo sem medida, o erro, que entrega ao desapropriante a 

propriedade expropriada, antes de paga a indemnização, e se opõe à discussão da 

inconstitucionalidade no processo desapropriativo, remetendo, com amarga ironia, o 

proprietário esbulhado, à burla de uma ação ulterior, que, daí a anos, sabe Deus 

                                                           
10 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 2332. Relator(a): Min. Roberto Barroso. Julgamento: 17/05/2018. 

Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJe 16/04/2019. 
11 Essa é a hipótese prevista no art. 15, §1.

o
, “a” do Decreto-Lei n.

o
 3.365/41: “Se o expropriante alegar 

urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz 

mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens. §1.
o
 a imissão provisória poderá ser feita, independente 

da citação do réu, mediante o depósito: a) do preço oferecido, se este fôr superior a 20 (vinte) vezes o valor 

locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial; [...]”. 
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quantos, dará, talvez, razão ao desapropriado, quando a desapropriação, consumada, 

notoriamente, sem necessidade nem utilidade pública, houver ultimado os seus 

efeitos pela ruína, porventura total, do expropriado ou pela extinção, liquidação e 

dissolução da pessoa jurídica, despojada, com escândalo, dos bens, que constituíam 

a sua razão de existir.12 

Nesse cenário, a longa duração dos processos judiciais, aliada à possibilidade de imissão 

provisória na posse, parece agir de forma contrária à realização da garantia constitucional 

“prévia e justa indenização”. Afinal, diante da perspectiva e do receio de ter de enfrentar uma 

custosa e duradora disputa judicial, as condições de negociação do particular se veem sensivelmente 

comprometidas. É possível vislumbrar, nesse contexto, um incentivo perverso, consistente em 

a Administração Pública subavaliar o bem disputado, ciente de que o expropriado preferirá 

receber, de forma “consensual”, um valor mais baixo do que considera devido, para não ter de 

enfrentar a lomga duração da ação de desapropriação.13 

De outra ponta, indica-se que a demora das ações de desapropriação também dá 

conforto à Administração Pública para realizar desapropriações, ainda que não esteja disposta 

a empregar os recursos necessário para tanto, pois o preço justo do imóvel possivelmente 

apenas terá de ser pago anos depois, após ter sido apurado em ação de desapropriação, quando 

já houver outro governo no poder.14 

Além disso, o trâmite do processo judicial é alongado, pois, ainda que o particular vença 

a disputa judicial, a sentença proferida em seu favor terá de ser necessariamente submetida a 

um segundo grau de jurisdição, por conta do instituto processual da remessa necessária.15  

O maior prejudicado, no entanto, é o próprio Poder Público. O tempo de duração da 

demanda, aliado aos atos praticados pelos gestores em benefício próprio, transformaram a 

                                                           
12 BARBOSA, Rui. O caso da São Paulo Northern Railroad Company. In: Obras completas de Rui Barbosa, 

Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1982. v.49. Tomo 1. p.11. 
13 “Em razão das dificuldades e, principalmente, da demora para o término de uma ação de desapropriação e a 

mora no pagamento indenizatório justo daí decorrente, o particular, não poucas vezes, prefere acolher o 

quanto lhe é ofertado, quando a diferença que ele considera separar esse valor do que lhe seria devido por 

justo não é demasiado. [...] A mora para ultimação da ação de desapropriação e, posteriormente ao trânsito 

em julgado da decisão nela proferida, o tempo que media entre esse momento e o pagamento do precatório 

contam em desfavor do direito constitucional do particular, que vê arrefecer o seu denodo em defender o seu 

direito pelo desgaste que lhe será demandado”. (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Observações sobre a 

desapropriação no direito brasileiro. Revista de Direito Administrativo, v.204, p.35, abr./jun. 1996). No 

mesmo sentido, v. ALVIM, Arruda. Desapropriação e valor no direito e na jurisprudência. Revista de 

Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n.102, p.42-70, out./dez. 1970.  
14 Sobre o ponto, Carmen Lucia Antunes Rocha menciona que “se uma ação dura em média oito anos, vale 

dizer, dois mandatos da maior dos agentes políticos – Prefeito, Governador e Presidente da República –, não 

será a mesma autoridade que terá que se “preocupar” com o dispêndio público, pois outro será responsável 

pela garantia de tais recursos”. (Id.). 
15 Nesse sentido, o art. 469, inciso I, da Lei n.

o
 13.105/15, dispõe que “Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I – proferida contra a União, os 

Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público”. 
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desapropriação em um vantajoso negócio em razão a incidência dos juros, fomentando o mercado 

paralelo de aquisição de bens expropriados, uma vez que não se encontra investimento sem 

risco na atualidade com o respectivo retorno. Essa questão foi enfrentada pelo Supremo Tribunal 

Federal16 recentemente, mas, ao que tudo indica, poderá a ser um problema em um futuro próximo.  

É necessário, portanto, buscar alternativas definitivas à jurisdição estatal com o objetivo 

de imprimir maior celeridade e eficiência nesse tipo de demanda.  

Nesse contexto, considerando esses elementos – os quais formam, em conjunto, um 

grave problema em demandas de natureza expropriatória –, a presente dissertação se voltará a 

investigar a possibilidade de se submeterem disputas envolvendo desapropriações à arbitragem. 

Afinal, no contexto de redução da eficiência na prestação jurisdicional, em razão do crescente 

número de demandas perante o Poder Judiciário, a arbitragem tem sido apontada como uma 

alternativa adequada à composição de litígios envolvendo a Administração Pública, sobretudo 

após a edição da Lei n.
o
 13.129/2015.17  

A hipótese da presente dissertação é que a arbitragem desponta, ainda que em tese, como 

possível alternativa aos processos judicias, no âmbito das desapropriações, sobretudo por 

constituir método de resolução de disputas inequivocamente mais célere do que as cortes estatais – 

mostrando-se, nesse contexto, apta a remediar os problemas aqui sumariamente apontados.18  

É importante mencionar que no curso da elaboração do presente estudo houve um 

avanço significativo na legislação que trata das questões expropriatórias, com a aprovação da 

Lei Federal n.
o
 13.867/2019. A referida legislação estabelece e regulamenta, definitivamente, a 

possibilidade de se utilizar mecanismos alternativos de solução de controvérsias nas demandas 

expropriatória, notadamente a mediação ou arbitragem, com a finalidade de definir as divergências 

nas desapropriações que tenham como justificativa a utilidade pública.  

Apesar da edição da nova legislação, é impositivo amadurecer o quadro normativo com 

o objetivo de ampliar a utilização da arbitragem nas questões envolvendo as desapropriações. 

Isso porque a lacuna legislativa referente à admissão do método arbitral para a solução de 

                                                           
16 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 2332. Relator(a): Min. Roberto Barroso. Julgamento: 17/05/2018. 

Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJe 16/04/2019. 
17 “Dito de outro modo, todas as entidades administrativas (de natureza privada ou autárquica) e, até mesmo, os 

próprios entes políticos podem, agora por expresso permissivo legal, dirimir seus conflitos de interesses pelo 

método arbitral. Diante da mencionada inovação legislativa, pois, a arbitragem no campo da Administração 

Pública empresarial vem experimentando processo de acelerada expansão. Dalmo de Abre Dallari, nessa 

toada, esclarece serem “vários os motivos dessa ênfase, parecendo que o principal deles é a demora crescente 

para obtenção de uma decisão judicial definitiva”. (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Arbitragem no direito 

administrativo. Revista da AGU, Brasília-DF, v.16, n.3, p.22, jul./set. 2017). 
18 Sobre o ponto, v. LEMES, Selma Ferreira. Arbitragem na administração pública: fundamentos jurídicos e 

eficiência econômica. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p.149-196. 
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litígios expropriatórios foi suprida por meio de autorizações genéricas, sendo necessário analisar o 

seu efetivo alcance em relação às matérias expropriatórias. 

De igual modo, a incerteza quanto à compatibilidade dos procedimentos referente ao 

instituto da desapropriação com os ritos previstos na arbitragem pode acarretar insegurança 

jurídica, fomentando inclusive o não uso desse importante instrumento para solucionar os 

graves problemas identificados nas ações desapropriatória. Nesse cenário, revela-se conveniente 

também investigar a compatibilidade do procedimento arbitral com essas importantes questões 

inerentes ao procedimento de desapropriação.  

Delimitado o seu objeto e justificando a sua escolha, salienta-se que a presente 

investigação acompanha a crescente tendência de introdução da consensualidade na Administração 

Pública. Essa evolução se expressa também pela adoção de métodos alternativos de resolução 

de disputas, como a arbitragem, no intuito de se alcançar maior eficiência administrativa.19 

A doutrina aponta para a necessidade de introdução de módulos consensuais na prática das 

desapropriações, tendo em vista que a ação de desapropriação é ônus indesejado tanto para o 

particular quanto para o poder público.20  

Também de uma perspectiva dogmática a investigação assume relevância, eis que se 

cuida de tema ainda pouco explorado na doutrina nacional. Mesmo após a reforma da Lei de 

Arbitragem e com a recente edição da Lei Federal n.
o
 13.867/2019, a doutrina permanece voltada 

a investigar majoritariamente à aplicação da arbitragem no contexto dos contratos administrativos 

regulados pela Lei n.
o
 8.666/93. Embora a reforma promovida pela Lei n.

o
 13.129/15, na Lei 

de Arbitragem (“Lei n.
o
 9.307/96”), tenha consolidado a possibilidade de se submeterem à 

arbitragem disputas envolvendo a Administração Pública21, ainda subsiste incerteza 

dogmática sobre os limites dessa faculdade garantida pela reforma. 

                                                           
19 Nesse sentido, confira-se: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Novos institutos consensuais da ação 

administrativa. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v.231, p.129-156, jan./mar. 2003.  
20 Essa é a posição de Patrícia Ferreira Baptista, que salienta, inclusive, que “o ajuizamento da ação de 

desapropriação compromete a eficiência econômica da desapropriação, porque, por exemplo, adia a 

transferência do bem para a Administração, retardando o início do projeto de interesse público a ser 

executado”. (BAPTISTA, Patrícia Ferreira. Consensualidade e justo preço nas desapropriações: novos 

parâmetros à luz do direito administrativo contemporâneo. p.10. Disponível em: <https://anape.org.br/site/wp-

content/uploads/2014/01/TESE-20-AUTORA-PATR%C3%8DCIA-FERREIRA-BAPTISTA.pdf>. Acesso 

em: 23 maio 2019. No mesmo sentido, v. PEREIRA, Anna Carolina Migueis. Desapropriações e remoções na 

implantação de projetos de infraestrutura: entre avanços e oportunidades. Revista Publicum, Rio de Janeiro, 

v.3, n.2, p.134-165, 2017. 
21 Para um panorama das discussões sobre as controvérsias sobre o ponto, previamente à reforma produzida 

pela Lei n.
o
 13.129/15, ROCHA, Caio Cesar Vieira. Arbitragem e administração pública: nova disciplina 

normativa após a Lei 13.129/2015. Revista de Arbitragem e Mediação, v.49, p.103-126, abr./jun. 2016; e 

TIBURCIO, Carmen; PIRES, Thiago Magalhães. Arbitragem envolvendo a administração pública: notas sobre as 

alterações introduzidas pela Lei 13.129/2005. Revista de Processo, v.41, n.254, p.431-462, abr. 2016. 
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Tradicionalmente, a possibilidade de se recorrer à via arbitral para a resolução de 

determinada disputa é analisada a partir de dois critérios: a arbitrabilidade subjetiva e a 

arbitrabilidade objetiva. A primeira delas, relativa à capacidade do Estado, como sujeito de 

direitos, de ser parte em um procedimento arbitral, não devendo deixar espaço para maiores 

questionamentos.22 Contudo, o mesmo não se pode dizer sobre a arbitrabilidade objetiva. Com 

efeito, permanecem dúvidas com relação a quais litígios a Administração Pública poderá 

submeter à arbitragem – mais especificamente, à extensão da expressão “conflitos relativos a 

direitos patrimoniais disponíveis”, de menor precisão semântica, empregada para delimitar a 

questão após a aludida reforma da Lei de Arbitragem”.23  

Nesta dissertação, portanto, pretende-se endereçar essa relevante questão doutrinária, 

voltada para os litígios decorrentes das desapropriações, perquirindo também os seus limites 

materiais e procedimentais, com o objetivo de auxiliar na busca de uma alternativa mais célere e 

eficaz para esse tipo de demanda. 

O presente trabalho se desenvolverá de forma qualitativa, efetivando-se por meio de 

pesquisa doutrinária, tanto no âmbito interno como externo, estabelecendo o diálogo entre a 

teoria jurídica da desapropriação e os preceitos da arbitragem. As principais fontes utilizadas 

neste trabalho são, portanto, a doutrina nacional e a doutrina estrangeira, a legislação e a 

jurisprudência que versam sobres os temas em análise. A partir desses elementos, buscaremos 

testar a hipótese veiculada nesta pesquisa, solucionando a problematização aqui articulada. 

Para isso, no primeiro capítulo do trabalho serão abordados os efeitos nocivos resultantes 

da demora na prestação jurisdicional das demandas desapropriatórias, acima sumariamente 

apontados. Neste item serão apresentados os problemas de pesquisa, os quais motivam e justificam 

a apresentação deste estudo. 

                                                           
22 “Embora existisse no passado uma grande controvérsia doutrinária e jurisprudencial em relação à 

arbitrabilidade subjetiva, vale dizer, a respeito da participação da Administração Pública em procedimentos 

arbitrais, quando não houvesse autorização legal expressa, em vista do princípio da legalidade, essa discussão 

restou superada com a reforma da Lei de Arbitragem em 2015 (Lei 13.129/2015)”. (MUNIZ, Joaquim de 

Paiva; SILVA, João Marçal Rodrigues Martins da. Arbitragem com entes públicos: questões controvertidas. 

In: MUNIZ, Joaquim de Paiva; BONIZZI, Marcelo José Magalhães; FERREIRA, Olavo Augusto Vianna. 

Arbitragem e administração pública: temas polêmicos. Ribeirão Preto: Migalhas, 2018. p.150-151). 
23 Nesse aspecto, releva a parte final do art. 1.

o
, §1.

o
 da Lei n.

o
 9.307/96, com redação dada pela Lei 

n.
o 
13.129/2015, que dispõe que “A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem 

para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis”. Como salientado por Alexandre Santos 

de Aragão, “se do ponto de vista subjetivo, a Legislação vigente categoricamente afirma que „a administração 

pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem‟, os contornos da arbitrabilidade objetiva são 

genericamente traçados a partir de uma categoria semanticamente menos precisa: a dos „conflitos relativos a 

direitos patrimoniais disponíveis‟”. (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Arbitragem no direito administrativo. 

Revista da AGU, Brasília-DF, v.16, n.3, p.25, jul./set. 2017). 
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No segundo capítulo, serão abordadas as principais características e fundamentos da 

arbitragem, destacando os benefícios na adoção desse método alternativo e adequado de resolução 

de litígios. Analisaremos também as características gerais da arbitragem e os requisitos de 

submissão de litígios ao procedimento arbitral nas questões em que figuram como parte a 

Administração Pública. Nessa oportunidade, buscaremos estabelecer os limites subjetivos e 

objetivos das matérias que podem ser objeto de debate no âmbito da arbitragem, além de 

expor algumas especificidades relacionadas ao procedimento arbitral quando compõe o litígio 

a administração pública direta ou indireta. 

No terceiro capítulo, pretendemos analisar o emprego da arbitragem como método 

adequado de resolução de litígios nas desapropriações, buscando a melhor compreensão acerca 

do alcance da nova regra voltada a fomentar o uso da arbitragem nos conflitos expropriatórios. 

Nesse capítulo ainda pretendemos definir os respectivos limites na utilização da arbitragem nas 

matérias expropriatórias e analisar, ao fim, a compatibilidade dos procedimentos usualmente 

adotados nas demandas expropriatória com o método arbitral. 

Por fim, no quarto capítulo, apresentaremos a conclusão do trabalho fazendo um 

breve resumo dos pontos explorados nesse estudo e do diagnóstico encontrado, oportunidade 

em que será possível verificar quais matérias que versam sobre questões expropriatórias são 

compatíveis com a arbitragem. 
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1 O PODER JUDICIÁRIO E AS DEMANDAS EXPROPRIATÓRIAS 

A desapropriação é a forma mais drástica e incisiva de intervenção do Estado, da 

qual resulta a extinção do direito de propriedade do expropriado, mediante justa indenização, 

com a consequente incorporação do bem ao patrimônio do expropriante legitimado. O referido 

instituto distingue-se das outras formas de restrição da propriedade – notadamente o tombamento, 

a servidão administrativa, entre outras – justamente por conta de seu resultado prático: a privação 

completa e absoluta do bem do expropriado – em regra, mediante a integral reparação do 

patrimônio do expropriado.24 

Dentro da variedade de explicações encontradas para esse instituto, com vocabulário 

mais ou menos rico, os doutrinadores convergem no sentido de que a desapropriação25 corresponde, 

em essência, a um procedimento adotado pelo Poder Público (em sentido amplo, contemplando 

pessoas políticas e a Administração Pública Indireta) ou seus entes delegados (aqui entendidos 

como concessionárias, permissionárias, entre outras) que priva o proprietário de determinado 

bem móvel ou imóvel, compulsoriamente, utilizando como fundamento central a necessidade 

pública, a utilidade pública ou o interesse social, sempre mediante a indenização correspondente.26  

                                                           
24 Nesse sentido, anota José Maria Pinheiro Madeira: “É forçoso que, na medida em que se admite o direito à 

propriedade, as legislações de todo o mundo zelem no sentido de que o único sacrifício imposto ao 

expropriado seja o de privá-lo de sua propriedade, daquela que ele escolhera por ato de vontade, e que, agora, 

se encontra impedido de manter. Portanto, ao instituto da desapropriação há de impor-se a preservação do 

patrimônio do particular, resguardando-o contra eventuais perdas, já que não tem caráter confiscatório. 

(MADEIRA, José Maria Pinheiro. A questão jurídica-social da propriedade e de sua perda pela 

desapropriação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998. p.252). 
25 Jose Cretella Junior esclarece a origem do termo “desapropriação”: “A vocábulo desapropriação, de cunho 

vernáculo e entendimento meridiano, porque constituído de elementos significativo (des + apropriação) 

bastante antigos em nossa língua, conserva, no conjunto, a acepção que os elementos parciais componentes 

lhe conferem. O prefixo des, de filiação latina, transmite ao vocábulo a que se agrega a faculdade negativa 

que tem na língua originária – a de esvaziar ou contrariar a ideia nuclear do vocábulo primitivo a que se 

incorpora. O mesmo ocorre com o prefixo ex, que aparece no termo expropriação. [...] Se apropriação, termo 

formado de próprio, cognato de propriedade, encerra a idéia fundamental de tornar próprio, incorporar, 

agregar, adquirir, vocábulos de inequívoco sentido ativo, dinâmico positivo, o antônimo desapropriação (ou 

expropriação) agasalha, mercê do prefixo mencionado, a ideia oposta e negativa, embora, também, dinâmica, 

de perda, desincorporação, desagregação, afastamento, privação do que é próprio, perda da propriedade”. 

(CRETELLA JUNIOR, José. Tratado geral da desapropriação. Rio de Janeiro: Forense, 1980. v.1. p.11). 
26 Por todos, eis a definição precisa de Celso Antônio Bandeira de Mello: “À luz do Direito Positivo brasileiro, 

desapropriação se define como procedimento através do qual o Poder Público, fundado em necessidade 

pública, utilidade pública ou interesse social, compulsoriamente despoja alguém de um bem certo, 

normalmente adquirindo-o para si, em caráter originário, mediante indenização prévia, justa e pagável em 

dinheiro, salvo no caso de certos imóveis urbanos ou rurais, em que, por estarem em desacordo com a função 

social legalmente caracterizada para eles, a indenização far-se-à em títulos da dívida pública, resgatáveis em 

parcelas anuais e sucessivas, preservado seu valor real”. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de 

direito administrativo. 22.ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p.847-848). 
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Fundada nos notórios princípios da supremacia do interesse público sobre o particular27 

e na teoria da função social da propriedade, a desapropriação funciona como um instrumento 

jurídico de desenvolvimento urbano, normalmente associada ao desenvolvimento da economia 

local e à expansão resultante desse evento, com a implementação pelo Poder Público de 

projetos de infraestrutura com o objetivo de melhor atender a sociedade.  

Do ponto de vista prático, o procedimento de desapropriação ocorre em etapas distintas, 

porém ordenadas, convergentes e complementares, conforme previsto e regulado no Decreto-

Lei n.
o
 3.365/41 (também conhecido como Lei Geral das Desapropriações). Em todo o 

procedimento de desapropriação é possível notar a preocupação do legislador em realizar a 

transferência da propriedade do expropriado ao Poder Público de forma célere, com o objetivo 

de atender as demandas oriundas do interesse público, sem descuidar, ainda, do direito do 

expropriado – o qual se traduzirá, ao fim desses atos, em justa indenização. 

Diante da sua inegável relevância social, mas, sobretudo, considerando a sua grave 

consequência – i.e., atingir o direito de propriedade, também protegido constitucionalmente –, 

as etapas que compõem o referido instituto foram delineadas para que as desapropriações 

fossem conduzidas de forma adequada e eficiente, sem gerar prejuízos aos cofres públicos, 

mas também observando os direitos fundamentais dos expropriados.  

Não obstante esse fato, o procedimento expropriatório contraria frontalmente essas 

premissas quando é submetido à análise do Poder Judiciário. Nesse contexto, como o presente 

trabalho propõe a adoção do método arbitral para solução das controvérsias expropriatórias, é 

imprescindível realizar uma análise do atual cenário das demandas expropriatórias submetidas 

ao Poder Judiciário. Essa imersão é necessária para que possamos identificar com clareza as 

repercussões diretas que a demora na solução desse tipo de demanda pode causar ao poder 

público e ao expropriado. Essa investigação, portanto, é indispensável para que justifique a 

adoção (ou não) do método arbitral nas questões relacionadas à desapropriação.  

É importante destacar que não se busca, nesse estudo, discutir soluções e políticas 

públicas à incontroversa crise do Poder Judiciário. O que se pretende é, antes, constatar a atual 

situação das demandas expropriatórias no âmbito do Poder Judiciário, com o único objetivo 

de investigar os efeitos nocivos que representam no direito assegurado aos expropriados – os 

                                                           
27 A intervenção do estado nas relações privadas, com o objetivo de garantir os anseios da sociedade, desenvolveu 

a ideia de supremacia do interesse público sobre o particular. Trata-se de princípio que fundamenta-se, em 

essência, “nas próprias ideias iniciais da entidade „Estado‟, em que os membros de certa coletividade, como 

dizia Hobbes em sua obra, Leviatã, abdicam de parte de sua liberdade integral em favor de um comendo 

disciplinador para a vida nessa comunidade, que tomará medida em sua defesa, segurança e progresso”. 

(ARAÚJO, Edemir Netto de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005. p.49).  
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quais motivam e justificam a apresentação deste estudo, com a proposição de solução para 

esse problema. 

1.1 O desarrazoado tempo de duração das demandas expropriatórias 

Dados oficiais extraídos dos estudos elaborados do Conselho Nacional de Justiça28 e 

do projeto Supremo em Números29 revelam um Poder Judiciário assoberbado e custoso diante 

do excesso de litigiosidade verificado nas últimas décadas, inaugurado a partir do conceito de 

acesso à justiça introduzido pela nova ordem constitucional de 1988. Sem divergir da regra 

geral exposta nesses relatórios, os processos expropriatórios, quando submetidos ao Poder 

Judiciário, tornam-se morosos fardos que tramitam por décadas sem apresentar uma solução 

definitiva e satisfatória ao litígio. 

A bem da verdade, essa não é uma situação nova as demandas expropriatórias. Em 

que pese à inexistência de dados oficiais tratando a respeito da longa duração dos processos 

de desapropriação no judiciário, a tramitação vagarosa desse tipo de demanda é fenômeno 

público e notório, denunciado há décadas pela doutrina especializada, a quem coube apontar em 

diversas oportunidades o desarrazoado tempo de tramitação das ações expropriatórias. Tome-se 

como exemplo a seguinte declaração de Rui Barbosa, relativo a caso ocorrido no início do 

século XX: 

Logo, absurdo é, e absurdo sem medida, o erro, que entrega ao desapropriante a 

propriedade expropriada, antes de paga a indemnização, e se opõe à discussão da 

inconstitucionalidade no processo desapropriativo, remetendo, com amarga ironia, o 

proprietário esbulhado, à burla de uma ação ulterior, que, daí a anos, sabe Deus 

                                                           
28 Segundo o relatório Justiça em Números, o Poder Judiciário terminou o ano de 2018 com 78,7 milhões de 

processos em tramitação, o que representa um acréscimo 30% de processos na última década. A expressiva 

maioria desses processos ativos (54,2%) está em fase de execução, quando, em regra, o jurisdicionado tem 

satisfeita a sua pretensão. Tal fato significa que, embora os processos estejam em sua fase final, não se tem 

conseguido satisfazer a maior parte das pretensões submetidas ao Poder Judiciário. (BRASIL. Portal do 

Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números. Brasília, 2019. Disponível em: 

<https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf>. 

Acesso em: 29 nov. 2019).  
29 Entre os diversos papeis exercidos pelo Supremo Tribunal Federal enquanto Corte constitucional, o programa 

Supremo em Números concluiu, a partir de dados extraídos no período de 1988 até 2013, que a média geral 

de tempo transcorrido até o julgamento final dos diversos processos judiciais dos quais exerce competência é de 

330 dias. Tratando especificamente dos recursos julgados naquela corte, notadamente o recurso extraordinário e 

seu agravo em recurso extraordinário – como o próprio estudo identifica, a maior porta de entrada para 

aquela corte –, o tempo de duração alcança em média de 379 e 281 dias, respectivamente. (FALCÃO, 

Joaquim; CERDEIRA, Pablo de Camargo; ARGUELHES, Diego Werneck. I Relatório do Supremo em 

números: o múltiplo supremo. Revista de Direito Administrativo, v.262, p.399-452, jan./abr. 2013).  

https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf
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quantos, dará, talvez, razão ao desapropriado, quando a desapropriação, consumada, 

notoriamente, sem necessidade nem utilidade pública, houver ultimado os seus 

efeitos pela ruína, porventura total, do expropriado ou pela extinção, liquidação e 

dissolução da pessoa jurídica, despojada, com escândalo, dos bens, que constituíam 

a sua razão de existir.30 

Igual queixa é encontrada em texto publicado no ano de 1970, quando José Manoel 

de Arruda Alvim Neto afirmou que as demandas que tratavam de desapropriação duravam 

àquela altura cerca de “mais ou menos dois anos ou até mais”.31 Seguindo o processo natural 

do tempo, nos anos 90, Carmen Lucia Antunes Rocha consignou que naquele período o 

“processo de desapropriação dura, em média, hoje, nos Estado Brasileiros da Região Sudeste, 

oito anos em sua fase judicial”.32  

O agravamento da litigiosidade verificado desde a promulgação da Constituição 

Federal de 1988 também parece contribuir decisivamente para a perpetuação desse problema 

crônico em demandas que têm como objeto a desapropriação. Exemplos não faltam indicando 

que é uma questão atemporal, contínua e irresolúvel até o momento.  

Em matéria publicada no periódico Época, em 23 de fevereiro de 2015, intitulada 

“120 anos nos labirintos da Justiça”33, foi especulado que a suposta “desapropriação” do palácio 

da princesa Isabel, instaurado em 1895, era o litígio mais antigo em tramitação no Poder 

Judiciário. Apesar de iniciado pouco após a proclamação da república, a referida demanda 

segue aguardando um desfecho final nos escaninhos da justiça. 

Outras demandas expropriatórias também são temas recorrentes na mídia nacional. 

Em 14 de agosto de 2011, por exemplo, o periódico Estado de Minas estampou matéria34 cujo 

título retrata bem a situação: “Desapropriados, que há 70 anos deram lugar à cidade industrial, 

                                                           
30 BARBOSA, Rui. O caso da São Paulo Northern Railroad Company. In: Obras completas de Rui Barbosa, 

Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1982. v.49. Tomo 1. p.11. 
31 ALVIM, Arruda. Desapropriação e valor no direito e na jurisprudência. Revista de Direito Administrativo, 

Rio de Janeiro, n.102, p.47, out./dez. 1970. 
32 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Observações sobre a desapropriação no direito brasileiro. Revista de 

Direito Administrativo, v.204, p.38, abr./jun. 1996.  
33 TAVARES, Flávia. 120 anos nos labiritons da justiça. Época, 23 fev. 2015. Disponível em: 

<https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/02/120-anos-nos-blabirintos-da-justicab.html>. Acesso em: 29 

nov. 2019. 
34 CASTRO, Marinella. Desapropriados, que há 70 anos deram lugar à cidade industrial, buscam solução na 

Justiça. Estados de Minas, 14 ago. 2011. Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/economia/ 

2011/08/14/internas_economia,245021/desapropriados-que-ha-70-anos-deram-lugar-a-cidade-industrial-

buscam-solucao-na-justica.shtml> Acesso em: 29 nov. 2019. 

https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/02/120-anos-nos-blabirintos-da-justicab.html
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2011/08/14/internas_economia,245021/desapropriados-que-ha-70-anos-deram-lugar-a-cidade-industrial-buscam-solucao-na-justica.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2011/08/14/internas_economia,245021/desapropriados-que-ha-70-anos-deram-lugar-a-cidade-industrial-buscam-solucao-na-justica.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2011/08/14/internas_economia,245021/desapropriados-que-ha-70-anos-deram-lugar-a-cidade-industrial-buscam-solucao-na-justica.shtml
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buscam solução na Justiça.”. A verdade é que não faltam exemplos quando a questão da longa 

duração dos processos de desapropriação é pesquisada.35 

Evidentemente, não se ignora que diversos fatos podem contribuir para a tramitação 

vagarosa de demandas que versem sobre desapropriação. Nas demandas expropriatórias que 

envolvam imóveis, quanto mais extensas, povoadas e afastadas dos grandes centros forem às 

áreas objeto da desapropriação, maior será o desafio para dar uma solução célere e adequada. 

Nesses casos, reconhecidamente complexos, podem existir discussões a respeito da efetiva 

titularidade do bem, fruto da transferência informal de propriedade dos imóveis locais, situação 

que certamente resultará em diversos incidentes e habilitações, com o consequente retardamento 

da solução definitiva do caso. Em tais circunstâncias, evidentemente, a complexidade do caso 

demanda maior tempo de reflexão, além da própria tramitação natural do processo. 

Forçoso reconhecer, por outro lado, que um Poder Judiciário bem aparelhado e 

menos congestionado certamente amenizaria o tempo de tramitação das desapropriações, 

independentemente da complexidade do caso. Nessa hipótese, o aparato do Poder Judiciário 

poderia solucionar com maior celeridade as demandas cujo espectro cognitivo é limitado, 

embora essencial para a concretização dos direitos previstos e assegurados ao proprietário na 

Constituição Federal.  

A situação acima delineada demonstra que a demora excessiva no desfecho dos 

processos que versam sobre a desapropriação viola a garantia constitucional e processual da 

duração razoável do processo, não devendo ser tolerada em qualquer hipótese por nossa 

ordem jurídica.36 Esse fato isoladamente justificaria a busca e adoção de outros métodos para 

solucionar divergências nesse tipo de questão.  

No entanto, a realidade atual do Poder Judiciário, caracterizada pelo excessivo de 

duração do processo, resulta em outros tipos de violações, que atingem não apenas o expropriado, 

mas também o próprio Poder Público, como se demonstrará nos capítulos subsequentes. 

                                                           
35 RAMOS, Rony. Famílias do Planalto Norte reclamam de desapropriações feitas nos anos 60. Agência Alesc, 

17 out. 2014. Disponível em: <http://agenciaal.alesc.sc.gov.br/index.php/noticia_single/familias-do-planalto-

norte-reclamam-de-desapropriacoes-feitas-nos-anos-60>. Acesso em: 29 nov. 2019. 

36 Há inclusive quem compreenda que a violação à razoável duração do processo enseja dano moral. Nesse 

sentido: FRANCO, Francisco Veiga. A violação do direito fundamental à razoável duração do processo como 

hipótese de dano moral. Revista Brasileira de Direitos Fundamentais & Justiça, v.7, n.23, p.256-282, 

abr./jun. 2013.  

http://agenciaal.alesc.sc.gov.br/index.php/noticia_single/familias-do-planalto-norte-reclamam-de-desapropriacoes-feitas-nos-anos-60
http://agenciaal.alesc.sc.gov.br/index.php/noticia_single/familias-do-planalto-norte-reclamam-de-desapropriacoes-feitas-nos-anos-60
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1.2 Os efeitos deletérios do tempo nas condicionantes da desapropriação  

O sacrifício ao direito de propriedade está condicionado à indenização da parte 

lesada por todos os danos e prejuízos suportados em decorrência do ato expropriatório.37 Essa 

indenização, por sua vez, deve ser justa, prévia e em dinheiro, consoante os parâmetros fixados 

constitucionalmente, funcionando esses elementos como balizas essenciais e inafastáveis, que 

devem nortear a integral reparação do proprietário pela intervenção supressiva do Estado no 

seu direito de propriedade.  

Nesse sentido, a indenização garante que ninguém será coercitivamente despojado de 

sua propriedade sem a correspondente reparação. O texto constitucional também determina 

que o Poder Público deverá observar critérios específicos e determinados – notadamente a 

recomposição justa, prévia e em dinheiro – no momento em que se for realizar o ato 

expropriatório. Assim, esse sistema, em conjunto, pretende viabilizar que o Poder Público 

alcance o fim pretendido com a medida expropriatória, beneficiando a coletividade, sem que 

ocorra qualquer prejuízo patrimonial ao proprietário do bem resultante dessa medida.38  

Portanto, a indenização ao expropriado – aqui entendida com todos os seus elementos e 

critérios fixados constitucionalmente – é de singular importância para o instituto da 

desapropriação, na medida em que funciona como garantia contra eventuais abusos do Poder 

Público. Trata-se de componente imprescindível ao referido instituto, sem o qual não há que 

se falar em desapropriação, mas em confisco.  

Ao estabelecer que a reparação deve ser prévia, justa, e em dinheiro, o texto 

constitucional visa a garantir a reparação ampla e irrestrita do expropriado. É certo que a 

obrigatoriedade de a reparação ser prévia e em dinheiro forma conceitos objetivos, sem 

comportar maiores divagações acerca do seu conteúdo e alcance.  

                                                           
37 Além da Constituição Federal de 1988, como visto nos capítulos acima, os diversos textos constitucionais 

sempre previram a possibilidade do instituto da desapropriação mediante a correspondente indenização do 

expropriado. Nesse sentido, MOREIRA, Egon; GUIMARÃES, Bernardo Stabel. A desapropriação no Estado 

Democrático de Direito. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo 

(Coord.). Direito administrativo e seus novos paradigmas. Belo Horizonte: Fórum, 2008.  
38 Nesse sentido, anota José Maria Pinheiro Madeira: “É forçoso que, na medida em que se admite o direito à 

propriedade, as legislações de todo o mundo zelem no sentido de que o único sacrifício imposto ao 

expropriado seja o de privá-lo de sua propriedade, daquela que ele escolhera por ato de vontade, e que, agora, 

se encontra impedido de manter. Portanto, ao instituto da desapropriação há de impor-se a preservação do 

patrimônio do particular, resguardando-o contra eventuais perdas, já que não tem caráter confiscatório. 

(MADEIRA, José Maria Pinheiro. A questão jurídica-social da propriedade e de sua perda pela 

desapropriação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998. p.252). 
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A indenização deve ser prévia à desapropriação. Isso significa dizer que não haverá 

desapropriação sem a correspondente indenização do expropriado, sempre de forma contemporânea 

ao ato expropriatório.39 Por sua vez, a indenização deve ser paga em dinheiro – hipótese que 

não demanda maiores divagações.40 

Entretanto, ao estabelecer que a indenização deve ser justa, sem fixar nenhum critério 

objetivo para alcançar o ideal pretendido, o texto constitucional acabou por oportunizar diversas 

interpretações acerca do significado dessa exigência constitucional.  

A indenização é justa quando permite que o expropriado adquira bem equivalente 

àquele do qual fora coercitivamente privado.41 Nesse sentido, Celso Ribeiro Bastos42 sustenta 

que a indenização, para cumprir os critérios constitucionais, alcançando o ideal de justeza, 

deve ser integral, objetiva e atual.  

A indenização deve servir, portanto, como forma de preservar o patrimônio do 

particular, sem que essa recomposição represente enriquecimento sem causa do expropriado. 

Nesse sentido, a indenização deve ser justa para ambos: não pode servir como causa nem de 

                                                           
39 Segundo Pontes de Miranda: “A indenização há de ser prévia. Previa a que? Não à sentença que fizer a 

quantia da indenização: não se sabe quando é. Se há recurso, não cabe exigir-se ou pagar-se, ou depositar-se. 

Portanto, a previedade é em relação à transcrição do título, que é a sentença (somente a transcrição opera a 

perda da propriedade, tratando-se de bens registrados) e em relação ao mandado de imissão, que o juiz não 

deve expedir antes de efetuado o pagamento ou depositado a quantia. No direito Brasileiro, a indenização tem 

que ser prévia. De maneira que não se pode dizer que seja efeito da desapropriação; é meio para se obter a 

desapropriação”. (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à Constituição de 1967, 

com a emenda n. 1 de 1969. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971. p.486).  
40 O Supremo Tribunal Federal irá analisar no tema de repercussão geral n.

o
 865 a possibilidade de a indenização 

prévia em dinheiro se compatibiliza com o regime de precatórios, instituído pelo artigo 100 da Constituição Federal.  
41 O Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento: “A indenização só é justa, se bastar para que o 

expropriado adquira bem da vida correspondente àquele que lhe foi subtraído. No caso de desapropriação de 

um lote de terreno, a indenização será justa, na medida em que o expropriado possa adquirir, na mesma 

região, lote em igual situação àquele do terreno perdido. Se a valorização resultou de benefícios operados 

pelo Poder expropriante, tudo se resolve com a cobrança de contribuição de melhoria, jamais com o 

pagamento do preço injusto”. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 439878/RJ. Relator(a): Teori 

Albino Zavascki. Julgamento: 09/09/2004. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJe 05/04/2004). 
42 A indenização para ser justa deve possuir as seguintes características: integral, objetiva e atual. 

 A indenização deve ser integral para ser justa. Apesar da Constituição de 1988 não declarar isto de modo 

expresso, fala apenas em justa, o conceito advém da própria natureza, do caráter e do sentido da indenização 

como ressarcimento. Indenizar é ressarcir todos os danos e não só uma parte destes, mesmo que estes sejam 

temporários. Equivale a dar ao expropriado em dinheiro o mesmo valor do que se lhe priva. Não deve este 

instituto empobrecer nem enriquecer o expropriado, senão deixá-lo em igual situação econômica e fática. [...] 

Valor objetivo é o que a coisa realmente vale para a generalidade do mercado de bens desta espécie, no lugar 

do bem expropriado e no tempo da desapropriação. Admitir qualquer fixação em índices irreais é fugir do 

objetivo, é fugir do justo. Adotar preço presumido é contraria o valor objetivo. [...] 

 Valor atual é aquele que possui o imóvel no momento da desapropriação, como se o expropriado tivesse 

vendido a sua propriedade. Para a sua obtenção o critério que deve ser seguido é o de custo da reposição, ou 

seja, qual a soma que deve se investir para se obter, ao mesmo tempo, um bem igual ao que está sendo 

desapropriado. E esta atualização se averigua no momento da privação fática, não na simples transferência 

jurídica. O valor deve ser integral e atual e isto implica em ressarcir tudo aquilo que se priva ao expropriado, 

não podendo ser diminuída a indenização. (BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 19.ed. 

São Paulo: Saraiva, 1998. p.17). 
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empobrecimento e nem de enriquecimento do expropriado. Apenas atendendo a esses critérios 

estará sendo cumprido, integralmente, o conceito constitucional da justa indenização visando 

à recomposição do patrimônio do expropriado.  

Ocorre que a lentidão na prestação jurisdicional subverte a lógica inicialmente prevista 

para recomposição adequada do patrimônio do particular em caso de desapropriação. A situação 

ainda é agravada pelas peculiaridades procedimentais inerentes ao desenvolvimento do 

procedimento expropriatório, situações que, em conjunto, repercutem diretamente no direito 

do particular em ser integralmente indenizado pela supressão de seu direito de propriedade, 

como se passará a demonstrar. 

1.2.1 O incentivo perverso à subavaliação dos bens desapropriados 

Configurada a divergência em relação ao valor da indenização para recompor o 

patrimônio do expropriado, o procedimento de desapropriação é judicializado. Nesses casos, 

tanto a posse quanto a propriedade do bem expropriado serão transferidas definitivamente43 ao 

Poder Público ao fim da ação de desapropriação, após a apuração definitiva do justo valor 

indenizatório do imóvel e o seu devido pagamento ao expropriado, tal como preconizado pela 

Constituição da República (artigo 5.
o
, XXIV). Assim, a questão do quantum indenizatório será 

discutida ao longo de anos sem qualquer repercussão prática direita ao expropriado até o trânsito 

em julgado da demanda, quando definitivamente o expropriado será despojado de seu bem. 

Entretanto, o texto do Decreto-Lei n.
o
 3.365/41 admite uma exceção a essa regra. Há 

na legislação a possibilidade de ser requerida pelo Poder Público (ou ente por ele legitimado) 

a imissão provisória na posse do bem, inclusive sem se efetivar a citação do expropriado.44  

Nos termos da legislação, dois são os requisitos gerais para se requerer a imissão 

provisória na posse, a saber: a declaração de urgência e o depósito judicial de uma importância 

pecuniária correspondente ao valor do bem expropriado. Verificados ambos as condições, 

                                                           
43 “A imissão definitiva na posse, em qualquer hipótese, só se dará após o integral pagamento do preço, 

conforme o fixado no acordo ou na decisão judicial final, que adjudicará o bem ao expropriante, transferindo-

lhe o domínio com todos os seus consectários”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo 

brasileiro. 25.ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p.564). 
44 Essa é a hipótese prevista no artigo 15, §1.

o
, “a” do Decreto-Lei n.

o
 3.365/41: “Se o expropriante alegar 

urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz 

mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens. §1.
o
 a imissão provisória poderá ser feita, independente 

da citação do réu, mediante o depósito: a) do preço oferecido, se este fôr superior a 20 (vinte) vezes o valor 

locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial; [...]”. 
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entende-se que a Administração Pública adquire o direito subjetivo à imissão provisória na 

posse.45 Nesses casos, o Poder Público poderá, de imediato, dar início à utilização do bem 

expropriado, de forma consentânea com o interesse público, sem ter de aguardar até o final do 

trâmite da ação de desapropriação. 

O primeiro requisito é a declaração de urgência. Trata-se de uma questão inerente à 

própria desapropriação. Normalmente, a supressão do direito do particular está ligada a uma 

situação de urgência que demanda a intervenção do Poder Público no patrimônio do particular. 

Tal fato demonstra, portanto, que a imissão provisória na posse do imóvel é na verdade a regra 

nesse tipo de demanda (e não a exceção, como pretendia o legislador). Aliás, a habitual declaração 

de urgência nas desapropriações também tem como motivação a dificuldade atualmente 

encontrada para resolver esse tipo de demanda. Sem declarar a urgência na desapropriação, o 

gestor público certamente não conseguirá ultimar a obra pretendida para realizar o interesse 

público diante da morosidade na solução desse tipo de demanda no Poder Judiciário.46 

O segundo requisito é o depósito em juízo do valor correspondente ao bem que se 

pretende desapropriar. Estabelece a Constituição Federal que cabe ao poder expropriante realizar 

o depósito do valor de mercado do bem objeto da desapropriação, conforme os parâmetros 

acima expostos, com o objetivo de recompor integralmente o patrimônio do expropriado.  

A prática demonstra, contudo, que a quantia ofertada pelo expropriante com a 

finalidade de obter a imissão provisória na posse do bem desapropriado não tem identidade com o 

real valor do respectivo ativo.47 De fato, é comum verificar que a quantia apresentada em juízo 

pelo Poder Público com o objetivo de obter a imissão provisória na posse do bem normalmente 

representa uma ínfima parte do efetivo valor de mercado do bem objeto da desapropriação.  

                                                           
45 “Dois são os pressupostos que permitem ao expropriante a imissão provisória na posse. O primeiro é que seja 

declara a urgência, e o segundo, que seja depositado valor de acordo com o que a lei estabelecer”. 

(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 8.ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Iuris, 2001. p.625). 
46 Nesse sentido, veja-se a exposição de Kiyoshi Harada a respeito do tema: “Contudo, reexaminando a matéria 

à luz da realidade fática há que se ponderar que o §1.
o
 do art. 15 do Decreto-lei n.

o
 3.365/41 pressupõe 

excepcionalidade medida que a prática a transformou em regra geral, ou seja, quase todas as desapropriações 

vêm sendo feitas com a alegação de urgência. E o caráter de urgência, sempre invocado pelo poder público 

expropriante, por sua vez, em parte, decorre da morosidade da Justiça a prejudicar a execução de obras 

contínuas programadas”. (HARADA, Kiyoshi. Desapropriação: doutrina e prática. 11.ed. São Paulo: Atlas, 

2015. p.131). 
47 Essa situação também foi reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
o
 2.332/DF. Naquela oportunidade o debate entre os 

Ministros Marco Aurélio Melo e Luis Roberto Barroso evidenciou esse fato: “Ministro Luis Roberto Barroso 

(Relator): Ministro Marco Aurélio, se o Estado depositar o valor justo, não tem problema nenhum. Ministro 

Marco Aurélio: Sim, sim, cessa tudo. Sabemos que, na prática, não há esse depósito. E a indenização – assim 

quer a Lei das leis, que é a Constituição Federal – deve ser uma indenização justa.” 
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Essa realidade é evidenciada diante do alto índice de ações judiciais que têm como 

objeto a desapropriação. Caso o Poder Público adotasse os valores adequados com o objetivo 

de indenizar integralmente o particular pela privação de seu bem, certamente o índice de 

litigiosidade nesse tipo de demanda seria ínfimo ou inexpressivo – hipótese que contribuiria 

inclusive para o descongestionamento do Poder Judiciário.48  

Além disso, é forçoso reconhecer que, uma vez ofertado o valor correto e correspondente 

ao bem objeto da desapropriação pelo poder público, certamente estariam criadas as condições 

necessárias para alcançar êxito nas negociações com os expropriados, inclusive sem a 

necessidade da intervenção do Poder Judiciário. Afinal, ressalvadas eventuais exceções, não 

interessa ao expropriado submeter-se a anos de litígio com o poder público, incorrendo em 

despesas significativas para custear a demanda, sem enxergar efetivamente um proveito 

econômico (ou mesmo a necessidade) de judicializar o procedimento de desapropriação. É 

razoável supor que o expropriado sempre buscará a racionalidade, realizando uma avaliação 

do custo-benefício do litígio.  

É importante registrar que, embora exista a possibilidade de realizar a perícia prévia 

para apurar o valor correto do bem antes da concessão da imissão provisória na posse do bem, 

a prática demonstra que essas provas são produzidas de forma apressurada e sem a garantia de 

rigor técnico.49 Essa situação ocorre especialmente quando os bens contam com benfeitorias 

                                                           
48 Nesse sentido, Patrícia Batista explica que “O descompasso entre os prejuízos efetivamente experimentados e 

a indenização que se fixa é, na realidade, uma das causas da grande litigiosidade que o tema suscita na 

sociedade brasileira. A indenização insuficientemente quantificada desperta no expropriado um forte 

sentimento de injustiça, de revolta quase. A impressão que lhe fica é a de que a equação que determina a 

igualdade na repartição dos encargos públicos está sendo desequilibrada em seu desfavor, a ele impondo-se 

maiores ônus pela realização do interesse público que dá causa desapropriação. Em outras palavras, ter um 

bem objeto de desapropriação é tido na sociedade como um grande azar”. (BAPTISTA, Patrícia Ferreira. 

Consensualidade e justo preço nas desapropriações: novos parâmetros à luz do direito administrativo 

contemporâneo. p.10. Disponível em: <https://anape.org.br/site/wp-content/uploads/2014/01/TESE-20-

AUTORA-PATR%C3%8DCIA-FERREIRA-BAPTISTA.pdf>. Acesso em: 23 maio 2019). 
49 O próprio Supremo Tribunal Federal rechaçou o expediente lesivo adotado pelo Poder Público nesses casos, 

conforme se verifica da ementa do julgado: Administrativo. Desapropriação por interesse social para fins de 

reforma agrária. Laudo do INCRA que ao interpretar o art. 12 §1.
o
 da Lei n.

o
 8.629/93 utiliza critério de 

cálculo do valor do imóvel que não inclui o valor das benfeitorias do referido imóvel (pois chega ao valor do 

imóvel pela média de pesquisas realizadas de imóveis na região que obviamente possui benfeitorias diversas 

do imóvel desapropriado). Critério que pode levar a resultados afrontosos ao texto constitucional, quando o 

valor das benfeitorias pode igualar ou superar o valor do imóvel e dessa forma o valor da terra nua pode não 

ser indenizado. Mecanismo de cálculo realizado pelo INCRA que não se apresenta justo. Laudo do perito 

oficial que se apresenta em conformidade às regras técnicas aplicáveis à espécie. Imóvel que possui diversas 

benfeitorias, no entanto, a avaliação do INCRA resultou em, evidente, subavaliação [...] a constituição 

federal determina que a indenização deve ser justa [...]. O bom senso, no caso, seria suficiente para constatar 

que o valor encontrado pelo INCRA discrepa do entendimento de justa indenização, prevista no texto 

constitucional. Demais benfeitorias que são também subavaliadas uma vez que aplicado fator de 

comercialização que não encontra suporte na legislação em vigor. Critério do laudo oficial que se apresenta 

mais compatível com o postulado constitucional da justa Indenização”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 

RE 527655. Relator(a): Gilmar Mendes. Julgamento: 19/02/2008. Publicação: DJe 07/03/2008). 
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(plantações, construções, maquinário, etc.), hipótese em que é analisada com profundidade 

naquela etapa processual, até mesmo em razão da ausência de informações necessárias para 

apurar corretamente a indenização, que geralmente são providas pelo proprietário ou detentor 

do bem.  

Diante da urgência declarada pelo poder público, as provas produzidas nessa etapa 

processual, em muitos casos, não contam com a participação do expropriado – que em 

determinadas situações sequer foi citado para participar da lide. Essa realidade impede que o 

expropriado indique os elementos necessários para avaliar o bem objeto da desapropriação 

como maior técnica e precisão, de modo a atender os critérios constitucionais fixados para a 

integral e justa indenização do expropriado.  

Nesse contexto, para defender-se dessa prática adotada pelo Poder Público, é comum 

verificar, nos diversos tribunais de justiça espalhados pelo Brasil, a construção de uma 

interessante tese defensiva. Uma vez declarada a desapropriação do bem, o expropriado 

ingressa no Poder Judiciário com ações cautelares de produção antecipada de provas 

pretendendo realizar prova pericial antes de ser efetivamente despojado do bem. Trata-se, a 

toda evidencia, de uma estratégia adotada pelos expropriados com o objetivo de receber o 

valor justo pela privação de sua propriedade logo no ato da imissão provisória na posse, sem 

ter que submeter-se ao longo procedimento judicial expropriatório – embora, registre-se, não 

tem encontrado respaldo no Poder Judiciário.  

Os fatos acima expostos, em conjunto com a própria sistemática da desapropriação, 

demonstram que o Poder Público é, ao menos em um primeiro momento, diretamente beneficiado 

pela longa duração do processo. Assim, não há interesse do gestor em realizar uma correta 

avaliação do bem que pretende expropriar, indenizando integralmente o expropriado pela 

intervenção em sua propriedade logo ao declarar o interesse no respectivo bem. 

Há, na verdade, um incentivo contrário (e perverso) em não fazê-lo, criado pela situação 

atual do poder judiciário: o alongamento das discussões expropriatórias oportunizam que o 

poder expropriante realize um depósito que não corresponde ao valor real do bem que se 

pretende desapropriar, requerendo a sua imediata imissão na posse do bem com o objetivo de 

realizar obras – não raro, em período eleitoral – já ciente que o efetivo pagamento do valor real do 

bem, com os acréscimos legais (juros compensatórios e moratórios) somente ocorrerá muitos 

anos depois, na gestão de terceiros que serão os responsáveis por fazer frente a essa indenização.50  

                                                           
50 O Ministro Luis Roberto Barroso, no âmbito do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

n.
o 
2.332/DF, desenvolveu pensamento similar ao questionar a não incidência de juros compensatórios nos 

casos de desapropriação: “Nós estamos, por essa interpretação, dando um prêmio ao Estado desonesto, ao 
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A situação permite que o gestor utilize o congestionamento do Poder Judiciário a seu 

proveito – e, consequentemente, em detrimento do direito constitucional assegurado ao 

particular. Com efeito, sem comprometer o seu orçamento anual com a indenização integral do 

expropriado, o gestor colherá todos os benefícios imediatos da expropriação do bem particular, 

anunciando benfeitorias, sem incorrer nos custos reais para a realizar o interesse público.  

Por outro lado, como sói ocorrer, essa prática ilegal e antijurídica será ainda mais 

nefasta ao direito à integral reparação do expropriado. Privado imediatamente do uso de seu 

bem, que passa a ser utilizado com todo o seu potencial pelo poder público, o expropriado tem 

assegurado o direito a levantar apenas a quantia equivalente a 80% daquele montante depositado 

em juízo pelo Poder Público, o qual supostamente equivaleria ao valor do bem objeto da 

expropriação. Ou seja, o particular não terá sequer acesso ao valor total – que, aliás, tende a não 

refletir o valor real do bem – com a finalidade de recompor seu prejuízo, revertendo-se em seu 

favor o ônus da alongada tramitação do processo destinado à apuração do valor “justo” da 

indenização devida.  

Essa situação é especialmente delicada quando as desapropriações atingem imóveis 

afastados da capital, situados em locais carentes ou mesmo quando localizados nas periferias 

das cidades. Nesse cenário, ao retirar-lhe a posse do bem, sem integralmente repará-lo, estará 

o Poder Público vitimando o expropriado e sua família. A quantia ofertada não será suficiente 

para que o expropriado adquira outro bem de utilidade igual àquele que fora privado, 

prejudicando o seu sustento, sobretudo em situações que o bem objeto da desapropriação também 

é utilizado para prover o sustento da família. O expropriado, muitas vezes sem recursos, ficará 

obrigado a procurar outros bens em áreas ainda mais afastadas, privando-se de elementos 

importantes nos dias atuais, como a segurança ou até mesmo o adequado saneamento. É nesse 

contexto que essa situação também apresenta reflexos e repercussões sociais. 

 

                                                                                                                                                                                     

Estado bandido, que é o Estado que toma o bem do particular e leva 15 anos para parar e usa a propriedade 

do particular sem ter que pagar um vintém, vai pagar, depois de 15 anos, o valor que devia ter pago no 

começo. Alguém acha que isso faz sentido?” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 2332. Relator(a): 

Min. Roberto Barroso. Julgamento: 17/05/2018. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJe 

16/04/2019). 
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1.2.2 Onerosidade excessiva ao Poder Público: violação aos princípios da eficiência e 

economicidade  

Outra vítima direta da longa duração dos processos expropriatórios é a própria 

Administração Pública. Se é verdade que a irrazoável tramitação do procedimento pode 

interferir na recomposição da prévia e justa indenização do expropriado, incentivando o gestor 

a realizar a subavaliação do bem objeto da desapropriação, essa situação, por outro lado, 

também tem o potencial de lesar os cofres públicos.  

Tal fato ocorre quando há subavaliação (ou a avaliação imprecisa) do bem objeto da 

desapropriação, com a respectiva solicitação de imissão provisória na posse, oportunidade em 

que o Poder Público estará exposto ao pagamento de juros ao expropriado durante todo o 

trâmite do processo de desapropriação.  

Essa regra está prevista no Decreto-lei n.
o
 3.365/1941, o qual determina que incidirão 

juros sempre que se verificar diferença entre o valor inicialmente ofertado pelo Poder Público 

(quando da imissão provisória na posse) e o montante efetivamente fixado em sentença, que 

pode ser dividida em duas espécies. A primeira delas tem como objetivo recompensar o tempo em 

que o expropriado foi privado do montante que deveria ter recebido em função da desapropriação 

de seu bem, sendo esse tipo de juros denominados moratórios. A segunda situação de 

incidência de juros prevista na legislação ocorre, por sua vez, quando há a exploração 

produtiva do bem objeto da desapropriação, desde que efetivamente comprovado por meio de 

perícia técnica, sendo o correspondente percentual incidente em relação a esse montante. 

A princípio, a incidência de juros estabelecida na legislação está em consonância 

com o legítimo objetivo delineado constitucionalmente que, tem como finalidade privilegiar a 

integral recomposição do patrimônio do expropriado suprimido em nome do interesse público 

indicado pelo Poder Estatal. Entretanto, essa situação é novamente subvertida diante da longa 

tramitação desse tipo de demanda, ocasionando um pagamento excessivo (mas não desnecessário) 

pelo Poder Público ao expropriado em razão da privação de seu bem.  

No ano de 2018, o Supremo Tribunal Federal identificou esse grave problema quando 

do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
o
 2.332/DF.51 A referida demanda  

 

                                                           
51 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 2332. Relator(a): Min. Roberto Barroso. Julgamento: 17/05/2018. 

Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJe 16/04/2019. 
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teve como objeto, entre outras questões, a fixação do percentual de juros compensatórios 

incidentes nos casos em que há exploração produtiva do bem objeto da desapropriação.  

Naquela ocasião, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, entre outras questões, 

que os juros compensatórios estabelecidos pela Medida Provisória n.
o
 2.207-43-/2000, na 

alíquota de 6% (seis por cento) sobre a diferença em que o valor inicialmente ofertado na imissão 

provisória na posse e a quantia efetivamente fixada em sentença está em consonância com os 

ditames constitucionais. Compreendeu o plenário, por maioria, que os juros compensatórios então 

incidentes sobre essa parte da indenização do expropriado, especificamente nos casos em que 

o bem se mostra produtivo, seriam suficiente para recompor o patrimônio do expropriado sem 

ocasionar o enriquecimento demasiado do particular, em detrimento dos cofres públicos. 

Nas razões expostas no referido acórdão é possível identificar que a motivação 

encontrada pelo plenário as fixar os juros no patamar de 6% (seis por cento) tem como 

fundamento o contexto econômico em que vive o país. A instabilidade econômica e a inflação 

crescente verificada outrora no cenário nacional autorizavam a aplicação dos juros no patamar 

de 12% (doze por cento) com o objetivo de recompor integralmente a perda verificada pelo 

expropriado naqueles casos em que o bem apresentava produtividade. 

Entretanto, em um cenário de maior estabilidade na economia, inclusive com a 

inflação controlada, a manutenção dessa alíquota incidente nas indenizações dos expropriados 

acabou por se mostrar um excelente negócio para os particulares, em detrimento do erário, 

que estava exposto ao pagamento de vultosas quantias a título de juros, justamente em razão 

da longa duração dos processos expropriatórios.  

A partir dessa distorção criada pelo tempo de duração do processo, criou-se inclusive 

um mercado paralelo de transferência de bens desapropriados. Os agentes desse mercado 

apresentavam ofertas ao expropriados com grande deságio, pretendendo justamente obter uma 

vantagem com a incidência de juros ao percentual de 12% ao ano pelo período que durasse a 

demanda. Por outro lado, os vendedores, premidos pela necessidade, aceitavam esse montante 

para mitigar os efeitos da subavaliação do Poder Público, além do próprio curso do tempo de 

duração do processo.52  

                                                           
52 Nesse sentido, o Ministro Alexandre de Mores registrou em seu voto o seguinte: “Ao permanecer essa 

cautelar, o que nós teríamos, na verdade, seria a transformação da justa indenização para uma injusta 

indenização, mas em relação ao Poder Público. Injusta porque passaria a enriquecer sem causa aquele que foi 

desapropriado. Basta verificar – isso, infelizmente, foi se ampliando com o tempo – o enorme mercado que 

existe de transferências, vamos dizer assim, de bens já desapropriados com deságio gigantesco, porque 

aqueles que exploram jogam no tempo, porquanto nenhuma aplicação daria nem perto do que dá os 12% de 

juros” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 2332. Relator(a): Min. Roberto Barroso. Julgamento: 

17/05/2018. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJe 16/04/2019). 
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 A situação era, a toda evidência, vantajosa para o particular. Em manifestação expressa 

que consta de seu voto, acompanhado pela maioria nesse ponto, o Ministro Luis Roberto 

Barroso, relator do caso, destacou que os valores pagos a título de juros inclusive ultrapassavam a 

indenização dos expropriados: 

Por fim, Presidente, também como destacado da tribuna, a elevação irrazoável do 

valor das indenizações, em primeiro lugar, dificulta uma política pública de 

desapropriação e eventual necessidade de reforma agrária pela onerosidade 

excessiva, com o enriquecimento sem causa do expropriado e com circunstância, 

destacada da tribuna e documentada nos autos, de que, e relação às desapropriações 

realizada pelo INCRA, entre 2011 e 2016 – o dado consta do memorial da 

Advocacia-Geral da União –, “o gasto com juros compensatórios girou em torno de 

978 milhões, enquanto o valor principal girou em torno de 555 milhões.  

Portanto, o que se constata é que o pagamento do valor em juros compensatórios se 

aproxima, embora não chegue, ao dobro do que se paga pelo principal, o que 

evidentemente é uma distorção; como distorções são também – mas não é isso que 

está em discussão – os processos de desapropriação levarem 10, 15 anos. Eu já disse 

isso outras vezes, no Brasil, nós nos acostumamos com patamares pavorosos de 

eficiência do Judiciário, e é preciso lançar alguma luz e alguma reflexão criativa 

para modificar o modo de funcionamento das instituições que permitem que 

processos durem todo esse período.53 

No mesmo sentido, o Ministro Luis Roberto Barroso ainda identificou em seu voto 

que a principal razão para a distorção nos valores pagos a título de indenizações, na verdade, 

tem como origem a longa tramitação dos processos de desapropriação. Essa situação, por sua 

vez, é acentuada com a incidência de juros, resultando invariavelmente no pagamento de 

valores estratosféricos apenas a título de juros pelo Estado: 

Há, portanto, uma clara distorção no valor das indenizações pagas pelo poder 

público, causada, em parte, pela demora na tramitação dos processos expropriatórios, 

mas, de certo, acentuada pela taxa de juros compensatórios no valor de 12% (doze 

por cento). Atuando conjuntamente, esses fatores são determinantes para o aumento 

dos custos da desapropriação. Como a duração do processo nem sempre é elemento 

passível de controle pelo Estado, parece-me que a fixação do percentual de juros 

compensatórios em 6% (seis por cento) constitui medida adequada para mitigar o 

quadro atual de sangria de recursos públicos, sem, contudo, deixar de recompor o 

patrimônio do expropriado pela perda da posse do imóvel.54 

É importante registrar, por fim, que a alíquota fixada pelo Supremo Tribunal Federal 

pode revelar-se novamente excessiva – e igualmente lesiva ao erário – em um futuro próximo 

(se já não o é agora). Ao reduzir o percentual de juros incidentes a alíquota de 6%, Corte 

                                                           
53 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 2332. Relator(a): Min. Roberto Barroso. Julgamento: 17/05/2018. 

Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJe 16/04/2019. 
54 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 2332. Relator(a): Min. Roberto Barroso. Julgamento: 17/05/2018. 

Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJe 16/04/2019. 
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entendeu que esse taxa era compatível com as aplicações financeiras vistas em mercado. A 

época do julgamento, contudo, a taxa Selic estava no patamar de 8,5%.55  

O atual cenário de estabilidade econômica permitiu que a inflação encontrasse o 

índice de 3,43% nos últimos doze meses, conforme se verifica das informações apresentadas 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).56 A taxa Selic, por sua vez, está 

atualmente no patamar de 4,5% ao ano57, com tendência de decréscimo nos próximos meses. 

O índice de rendimento atribuído à caderneta de poupança apresenta atualmente um retorno 

estimado em 3,85%.58 A desapropriação com os juros compensatórios incidentes no 

percentual de 6% representa praticamente o dobro do rendimento comum previsto para a 

caderneta de poupança – diferença praticamente igual àquela que motivou a alteração pela Corte.  

Esses elementos, em conjunto, indicam que o patamar de juros fixados pelo STF para 

recompor o prejuízo do expropriado em casos de desapropriação, associado ao alongamento desse 

tipo de demanda, podem novamente extrapolar a remuneração comum e razoável prevista no 

índices oficiais da atualidade no Brasil. Em outras palavras, o tempo poderá transformar 

novamente a desapropriação em um vantajoso negócio, fomentando o mercado paralelo de 

aquisição de bens expropriados, uma vez que não se encontrará investimento sem risco na 

atualidade com o semelhante retorno. 

A verdade é que o problema não é a incidência de juros, como identificado pelo STF. 

A distorção ocorre em razão da irrazoável duração desse tipo de demanda. Nesse contexto, há 

que se buscar solução (ou, no mínimo, alternativas) para solucionar a raiz do problema – e 

suas consequências nefastas ao expropriado e ao Poder Público – ou estaremos fadados a 

revisitar periodicamente os parâmetros de juros nas demandas expropriatórias.  

                                                           
55 Em seu voto condutor, o Ministro Luis Roberto Barroso assim declarou a sua motivação “Em segundo lugar, 

a taxa de juros prevista na medida provisória é compatível com as aplicações financeiras disponíveis no 

mercado. Por exemplo, os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do inciso II do art. 12 da Lei 

n.
o
 8.177/1991 segundo a redação dada pela Lei n.

o
 12.703/2012, correspondem à quantia de 0,5 (meio por 

cento) ao mês, caso a taxa Selic esteja acima de 8,5 (seis inteiros e cinco centésimos por cento) ao ano, ou de 

70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic, nos demais casos. A remuneração máxima da poupança, 

portanto, é de 6% (seis por cento) ao ano, o que demonstra a razoabilidade do patamar fixado pela medida 

provisória em exame”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 2332. Relator(a): Min. Roberto Barroso. 

Julgamento: 17/05/2018. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJe 16/04/2019). 
56 Os dados em questão podem ser encontrados no site oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE. (Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php> Acesso em: 29 nov. 2019). 
57 O Comitê de Política Monetária (Copom), órgão vinculado ao Banco Central, decidiu em reunião realizada 

no dia 11.12.2019 reduzir a taxa básica de juros da economia – a Selic – a 4,5 ao ano. (Disponível em: 

<https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/copom>. Acesso em: 29 nov. 2019). 
58 Segundo a legislação atual, os bancos devem pagar os juros da poupança de duas formas. A remuneração 

básica, apresentada pela TR, acrescida da remuneração adicional de (a) 0,5% ao mês, enquanto a meta da 

taxa SELIC ao ano for superior a 8,5%; ou (b) 70% da meta da taxa SELIC no ano, se essa for igual ou 

inferior a 8,5%. (BANCO CENTRAL DO BRASIL. Remuneração dos depósitos de poupança. Disponível 

em: <https://www4.bcb.gov.br/pec/poupanca/poupanca.asp?frame=1>. Acesso em: 29 nov. 2019). 

https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php
https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/copom
https://www4.bcb.gov.br/pec/poupanca/poupanca.asp?frame=1
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É forçoso reconhecer, nesse cenário, que apenas assim se estará cumprindo como os 

princípios norteadores da administração pública, notadamente a economicidade e eficiência, 

ambos previstos na própria Constituição Federal.  

1.2.3 A descrença no instituto da desapropriação 

Além dos problemas acima identificados, a demora na prestação jurisdicional de 

demandas expropriatórias também apresenta outro importante repercussão de inegáveis contornos 

sociais. Esse fenômeno ocorre quando o expropriado, ciente da longa tramitação do processo 

de desapropriação, desiste de litigar em juízo justamente por temer os reflexos decorrentes da 

eternização das demandas expropriatórias no Poder Judiciário. Cria-se, portanto, indevido e 

perigoso incentivo aos particulares, cuja propriedade foi suprimida em benefício do interesse 

público, a aceitar a oferta inicial apresentada pelo expropriante, mesmo ciente de que essa 

quantia não corresponde ao valor real do bem objeto da desapropriação. 

Essa situação é particularmente preocupante (e rotineiramente verificada) quando os 

bens objeto da expropriação situam-se em áreas afastadas das capitais, especialmente em zonas 

rurais. Nessas hipóteses, é comum verificar que os respectivos proprietários dos bens objeto da 

desapropriação são pessoas humildes e, em alguns casos, dependem daquele bem para prover o 

sustento de sua família. Esse contexto ajuda a fomentar o desejo de resolução imediata da lide, 

ainda que seja necessário o sacrifício indevido do seu direito constitucionalmente protegido 

de obter a justa indenização. A ocorrência dessa situação foi devidamente identificada 

pela doutrina: 

Em razão das dificuldades e, principalmente de demora para o término de uma ação 

de desapropriação e a mora no pagamento indenizatório justo daí decorrente, o 

particular, não poucas vezes, prefere acolher o quanto lhe é ofertado, quando a 

diferença que ele considera separar esse valor do que lhe seria devido por justo não é 

demasiado. Quer-se dizer, ele sabe e reconhece que a exigência constitucional do 

valor justo da indenização não está sendo acatado rigorosamente pela entidade 

pública, mas torna-se cúmplice do descumprimento legal para não ter que se 

submeter ao quanto lhe será exigido para o processamento e discussão judicial.59 

                                                           
59 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Observações sobre a desapropriação no direito brasileiro. Revista de 

Direito Administrativo, v.204, p.36, abr./jun. 1996. 
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Nesse cenário, cria-se um ambiente de litigiosidade contida (ou reprimida), bem 

descrito e definido por Kazuo Watanabe60, afastando ainda mais o Poder Judiciário de uma 

parcela da população. Essa situação ocorre quando os conflitos não chegam a alcançar o 

Poder Judiciário justamente em razão de um acesso à justiça deficitário ou mesmo por conta 

do descrédito nas próprias instituições do Poder Judiciário como órgão responsável para 

promover a paz social. O fato objetivo é que, ocorrendo essa hipótese, não há resolução do 

problema. O antagonismo natural e esperado em razão da discordância do preço ofertado pelo 

Poder Público ao particular é superado apenas com a renúncia do direito por uma das partes 

(ou até mesmo o indesejável exercício da autotutela). 

Os problemas acima identificados, em conjunto, representam um abalo ao próprio 

instituto da desapropriação. Daí porque, embora seja uma imposição da vida em sociedade 

para melhor atender ao interesse público, a desapropriação é vista com extrema desconfiança 

e aversão pelos particulares, em razão dos problemas acima identificados, conforme registra a 

doutrina sobre o tema: 

Por isso é que, não obstante as garantias havidas desde o Estado Moderno de que a 

desapropriação é feta mediante justa e prévia indenização em dinheiro, continua ela 

ser temida e indesejada pelos particulares. 

Tão introjetada no particular o seu “sentimento” sobre a desapropriação que o 

estudante de Direito ao se referir à sua ocorrência acentua que já soube de alguém que 

“sofreu” uma desapropriação. É como se fosse uma doença ou uma lesão que alguém 

“sofre”, não um instrumento legal de uso regular utilizado na relação administrativa. 

No Brasil, força é convir não ser desarrazoado esse “sentimento” em elação à 

desapropriação, porque ao lado do pensamento sedimentado sobre a propriedade 

como fonte ou forma de expressão do “poder” pessoal, paira uma desconfiança 

permanente sobre a sua ocorrência, seu modo de ser feita, e, quase sempre, muito 

diferentemente do quanto se pensaria pela simples leitura do Direito, sobre a eficácia 

da garantia de presteza na sua indenização e celeridade na realização da obra, bem 

ou serviço público a ser aperfeiçoado com o objeto desapropriado.61 

A melhor aceitação do instituto da desapropriação passa, necessariamente, pelo efetivo e 

integral resguardo do direito do expropriado. O longo tempo de tramitação do procedimento 

expropriatório é, por si só, um evento indesejável para qualquer tipo de demanda. Mas seus 

efeitos são ainda mais graves nas demandas expropriatórias, quando o alongamento irrazoável 

dessas demandas acaba por subverter a essência e as condicionantes da desapropriação, como 

visto acima, gerando a desconfiança e a aversão da população em relação ao instituto. 

                                                           
60 WATANABE, Kazuo (Org.). Juizados e especial de pequenas causas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1985. p.2. 
61 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Observações sobre a desapropriação no direito brasileiro. Revista de 

Direito Administrativo, v.204, p.34, abr./jun. 1996. 
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1.3 Conclusão parcial 

A Constituição Federal de 1988 consolidou o Estado democrático de Direito, voltado a 

assegurar ao indivíduo o pleno exercício de seus direitos sociais e individuais, aqui compreendidos 

por aqueles ligados à liberdade, à segurança, ao bem-estar, ao desenvolvimento, à igualdade e 

à justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 

encampando um clamor por direitos que ainda careciam de consolidação na sociedade brasileira. 

Entre os diversos direitos assegurados aos indivíduos, estabeleceu o Texto Constitucional 

o acesso à justiça, o que não significa apenas a simples oferta generalizada e incondicionada do 

serviço judiciário estatal, mas um instrumento efetivo destinado à pacificação social, capaz de 

gerar decisões que levem à solução justa dos conflitos.62 De modo a trazer concretude a essa 

prerrogativa, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu também no extenso rol destinado às 

garantias fundamentais do indivíduo, o direito à duração razoável do processo63, obrigando-se, 

com essa medida, a oferecer uma resposta célere, eficaz e satisfatória aos conflitos submetidos 

à pacificação junto Poder Público. 

Em conjunto como essa nova sistemática constitucional, observou-se mudanças 

profundas do ponto de vista social apresentadas pela nova constituição, demandando a ampliação 

do espectro de atuação do Poder Público. Diversas medidas e políticas públicas foram adotadas 

pelo Estado com o objetivo de implementar o efetivo acesso à justiça.64  

Esses fatos resultaram, por conseguinte, na expansão significativa da litigiosidade na 

última década65, em diversas novas áreas e domínios, frutos das graves disparidades sociais  

 

                                                           
62 Nesse sentido, Mauro Vasni Paroski sustenta que o acesso à justiça “traduz a ideia de uma garantia presente 

em dado ordenamento jurídico, através da qual o Estado assegure igualitariamente a todas as pessoas meios 

capazes de gerar decisões que levem à solução justa dos conflitos de interesses individuais ou coletivos”. 

(PAROSKI, Mauro Vasni. Do direito fundamental de acesso à justiça. Scientia Luris: Revista do Curso de 

Mestrado em Direito Negocial da UEL, Londrina, v.10, p.229, 2006). 
63 A Emenda Constitucional n.

o
 45/2004 incluiu o princípio da razoável duração do processo no rol das 

garantias fundamentais asseguradas aos indivíduos, conforme prevê o inciso LXXVIII do artigo 5.
o
 da 

Constituição Federal Brasileira de 1988: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” 
64 HOELZ, Yanahê Fendeler. Repensando o acesso à justiça: diálogos com a ciência política. Conexão Política 

- Revista do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFPI, v.5, n.2, p.28-29, jul./dez. 2016. 
65 O relatório apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça a partir do levantamento realizado no programa 

Justiça em Número aponto um crescimento exponencial de litigiosidade verificado na última década. O citado 

estudo aponta que para cada grupo de 100.000 habitantes, 11.796 ingressaram com uma ação judicial apenas no 

ano de 2018. (BRASIL. Portal do Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números. Brasília, 2019. Disponível 

em: <https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf>. 

Acesso em: 29 nov. 2019). 

https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf
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verificadas no âmbito nacional, potencializadas pela expectativa criada nos indivíduos de que 

o Poder Judiciário era o local adequado para materializar a plêiade de direitos oriundos das 

garantias constitucionalmente asseguradas aos brasileiros.66 

O efeito objetivo dessa nova perspectiva é a crescente escalada de demanda pela 

opção judiciária como forma de realização de seus anseios constitucionais, sem que o Poder 

Judiciário conte com instrumentos e aparatos hábeis para uma resposta eficaz e adequada.67  

As reflexões acima apresentadas apontam um cenário desolador sob a perspectiva da 

eficácia, eficiência e efetividade, lançando dúvidas quanto à capacidade do Poder Público em 

responder aos anseios da sociedade com a satisfatória e adequada solução das divergências 

expropriatórias. Com efeito, embora cumpra ao Poder Judiciário a competência para dirimir 

eventuais divergências entre os particulares e promover a pacificação social, essa função não 

tem sido desempenhada com a celeridade almejada pelos jurisdicionados, sobretudo nas 

questões expropriatórias.  

O crescimento ininterrupto da litigiosidade no cenário brasileiro também é acompanhando 

do aumento progressivo do custo do Poder Judiciário para gerir as novas demandas.68 Apesar 

de altos investimentos no sistema judiciário, é possível verificar uma contínua perda de 

eficiência, situação claramente constatada a partir da análise de dados oficiais emitidos pelos 

órgãos competentes responsáveis por acompanhar o progresso do Poder Judiciário em seus 

                                                           
66 Segundo Anselmo Laghi Laranja, “A efetivação de uma universalização de acesso ao Poder Judiciário foi 

impedida por um grave gargalo institucional. O Poder Judiciário, na história do constitucionalismo 

contemporâneo, sempre foi pensado a partir de um modelo institucional para lidar com uma sociedade que 

tivesse níveis razoáveis de justiça social, certa estabilidade e conflitos jurídicos que fossem prioritariamente 

individuais. Esses pressupostos estavam muito distantes da realidade brasileira [...]. Assim, o alargamento e o 

aperfeiçoamento do direito de acesso ao Poder Judiciário, bem como a crença do Poder Judiciário como 

instituição de consagração do direito de acesso à justiça, como explica Boaventura de Souza Santos (2001, 

p.30), criam uma expectativa que, posteriormente, é acompanhada da frustração gerada pelo problema da 

incapacidade do Poder Judiciário em líder com toda essa demanda por efetivação de direito”. (LARANJA, 

Anselmo Laghi. Fundamentos constitucionais da desjudicialização. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. 

p.120-121). 
67 Ainda conforme o relatório Justiça em Números, o Poder Judiciário terminou o ano de 2018 com 78,7 milhões de 

processos em tramitação, o que representa um acréscimo 30% de processos na última década. A expressiva 

maioria desses processos ativos (54,2%) está em fase de execução, quando, em regra, o jurisdicionado  

tem satisfeita a sua pretensão. Tal fato significa que, embora os processos estejam em sua fase final, não s 

e tem conseguido satisfazer a maior parte das pretensões submetidas ao Poder Judiciário. (BRASIL. Portal  

do Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números. Brasília, 2019. Disponível em: 

<https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf>. 

Acesso em: 29 nov. 2019). 
68 O resultado mais evidente (e direto) é a evolução igualmente extraordinária das despesas do Poder Judiciário 

para fazer frente ao acentuado nível de litigiosidade verificado na última década. Para lidar com o crescimento da 

litigiosidade, o Poder Judiciário despendeu, em 2018, a expressiva cifra de R$ 93,7 bilhões. Esse montante 

corresponde 1,4% do Produto Interno Bruto nacional e a 2,6% dos gastos totais da União, como o próprio 

estudo oficial do programa Justiça em Números aponta: BRASIL. Portal do Conselho Nacional de Justiça. 

Justiça em números. Brasília, 2019. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/conteudo/ 

arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2019. 

https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf
https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf
https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf
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variados aspectos. O excessivo tempo de duração dos processos parece ser uma realidade 

inalterada aos longos dos últimos dez anos, contrariando a própria garantia constitucional 

relacionada à duração razoável do processo, o que é agravado nos casos em que os litígios 

envolvem o Poder Público.  

A atual situação do sistema judiciário também acaba por influenciar negativamente o 

instituto da desapropriação, instrumento imprescindível para viabilizar obras públicas de 

infraestrutura tão importantes quanto carentes no cenário nacional.69 De fato, a perspectiva 

frustrante quanto à eficiência do Poder Judiciário na solução das demandas, em especial àquelas 

relacionadas à desapropriação, cria um incentivo perverso a violação de direitos fundamentais 

e acabam por atingir princípios que norteiam a administração pública, vitimando, ao fim e ao 

cabo, a própria percepção da sociedade quanto ao aludido instituto jurídico. 

Evidentemente, essas questões repercutem diretamente na construção da legitimidade 

do Poder Público em promover a justiça. Esse cenário é perceptível a partir de pesquisas 

realizadas70, as quais sinalizam de forma uníssona um alto grau de insatisfação com o sistema 

judiciário, situação que pode resultar em desconfiança dos cidadãos no próprio regime 

democrático de direito. Além dos prejuízos econômicos às partes envolvidas no litígio, a 

ausência de perspectiva na solução do litígio gera no jurisdicionado angústia e sofrimento. 

Essa situação, como visto, é particularmente vivenciada nos litígios expropriatórios e repercute 

diretamente no próprio instituto. 

Nesse contexto, o Poder Público tem buscado implementar novas políticas em busca 

da almejada eficiência na pacificação social, admitindo e incentivando a adoção de formas 

alternativas de solução de litígios.71 A implementação de métodos alternativos para a solução 

                                                           
69 RIBEIRO, Mauricio Portugal. Desapropriações e desocupações em concessões e PPPs: custos, riscos, 

sensibilidade política e os princípios do Equador. Disponível em: <http://www.slideshare.net/portugalribeiro/ 

desapropriao-e-reassentamento-final-parapublicacao>. Acesso em: 29 set. 2019. 
70 Duas pesquisas demonstram o alto nível de frustração da população com a atual sistemática do Poder Judiciário. 

Na pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), denominada de Sistema de 

Indicadores de Percepção Social (SIPS), a nota geral atribuída pela população ao sistema judiciário foi de 

4,55 em uma escala de zero a dez, ou seja, abaixo do ponto médio da escala. Outra pesquisa realizada no ano 

de 2011 pelo Conselho Nacional de Justiça, denominada de Pesquisa de Clima Organizacional e Satisfação 

dos Usuários pretendia verificar os desafios a serem enfrentados pelo Poder Judiciário, a partir da perspectiva de 

seus usuários e também com o olhar de seus agentes e funcionários. O resultado encontrado também indica 

uma percepção negativa dos usuários a respeito dos serviços prestados pelo referido órgão à população. 

(SCHIAVINATTO, Fábio (Org.). Sistema de indicadores de percepção social (SIPS). Brasília : Ipea, 2011. 

Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_sistemaindicadores 

_sips_01.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2019). 
71 A busca por melhor atender os jurisdicionados sem a intervenção do Poder Judiciário também é defendida 

por Mauro Cappelletti e Bryan Garth, autores que defendem a utilização de “formas alternativas que utilizam 

procedimentos mais simples e/ou julgadores informais, podendo-se destacar o juízo arbitral, a conciliação e 

os incentivos econômicos para a solução dos litígios fora dos tribunais”. (CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, 

Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988. p.81). 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_sistemaindicadores_sips_01.pd
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_sistemaindicadores_sips_01.pd
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de conflitos representa uma forma eficiente na busca de atenuar os problemas atualmente 

verificados no âmbito do Poder Judiciário, em meio às crescentes exigências sociais, facilitando o 

efetivo acesso à Justiça. A participação da Fazenda Pública nesse tipo de projeto é essencial e 

imprescindível. O setor público (Federal, Estadual e Municipal) responde por grande parte 

dos litígios hoje em curso no Poder Judiciário72, figurando nas primeiras posições entre os 100 

maiores litigantes nacionais.73 Sem a participação (e o empenho) do Poder Público, portanto, 

nunca se alcançará a pretendido descongestionamento do Poder Judiciário. 

Todos esses fatos demonstram e fundamentam a necessidade de adoção de outros 

métodos para a solução de litígios, sobretudo àqueles relacionados à desapropriação, os quais 

sofrem influencias nocivas diretamente com a crise do Poder Judiciário, embora evolvam 

princípios constitucionais inegavelmente relevantes. 

                                                           
72 O maior nível de congestionamento, contudo, é encontrado nas varas exclusivas de execuções fiscais ou da 

fazenda pública, responsáveis pelos processos que têm o Poder Público em algum dos polos da demanda 

(como ocorre na maioria dos casos que têm como objeto desapropriações de áreas). Esses tipos de demandas 

são críticos segundo o estudo Justiça em Números, revelando o maior índice de congestionamento de todo o 

relatório Justiça em Números. (BRASIL. Portal do Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números. 

Brasília, 2019. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/ 

justica_em_numeros20190919.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2019). 
73 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). 100 maiores litigantes. Brasília, 2011. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/dl/100-maiores-litigantes-justica-cnj.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2019. 

https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf
https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/100-maiores-litigantes-justica-cnj.pdf
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2 A ARBITRAGEM COMO ATERNATIVA AO PODER JUDICIÁRIO NAS 

DIVERGENCIAS ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Assumir que arbitragem é a forma mais benéfica de resolução de controvérsias 

relacionadas às desapropriações demanda que se demonstre, antes, as eventuais vantagens que 

esse instrumento apresenta em relação à submissão desse tipo de litígios ao Poder Judiciário, a 

partir da eventual solução que esse método possa apresentar aos problemas acima identificados. 

Nesse contexto, investigaremos neste capítulo, primeiro, as razões que justificam a retirada desse 

tipo de demanda do Poder Judiciário. A resposta a essa indagação convergirá naturalmente para a 

análise das características e valores centrais que fundamentam e orientam a arbitragem no cenário 

nacional, procurando estabelecer, a partir dos problemas identificados no capítulo antecedente, as 

eventuais vantagens que esse método apresenta em comparação ao processo judicial. 

Evidentemente, essa comparação será pautada em tendências e características gerais – 

e, portanto, dotada de certo subjetivismo. O melhor método a ser adotado para as divergências 

expropriatórias sempre dependerá, em certa medida, da análise acurada do caso concreto e as 

peculiaridades que o circundam. Ainda assim, buscaremos demonstrar, em tese, os benefícios 

da adoção do método arbitral em relação ao processo estatal com fundamento nas premissas que 

norteiam o procedimento arbitral.  

Ainda neste capítulo, investigaremos também a natural evolução do procedimento 

arbitral até ser admitida como método adequado também nos litígios com a Administração 

Pública, sem que seja necessário tratar de seu histórico.74 Há que se perquirir e estabelecer, 

nesse ponto, as premissas e condições em que a legislação, doutrina e jurisprudência admitem a 

utilização do método arbitral com o Poder Público atualmente, a partir da perspectiva da 

arbitrabilidade das matérias. Esses elementos serão indispensáveis para a análise que faremos 

no capítulo subsequente, no qual buscaremos estabelecer os limites do emprego da arbitragem 

no âmbito das divergências expropriatórias a partir da análise da arbitrabilidade das matérias 

relacionadas à desapropriação.  

                                                           
74 Extrapola o objetivo deste trabalho investigar a origem da arbitragem nas questões relacionadas ao poder 

público.  
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2.1 A arbitragem como forma alternativa (e adequada) de resolução de litígios  

A crescente complexidade das relações travadas no mundo moderno demonstrou que 

o Poder Judiciário não poderia suportar a concentração do encargo para a resolução das 

disputas envolvendo seus jurisdicionados. A massificação das demandas, aliada à ampliação 

das pretensões judicializáveis, evidenciaram que a estrutura judiciária não é capaz de reunir o 

monopólio da jurisdição. 

Diante disso, na busca por resultados efetivos, é impositivo diversificar a forma de 

realizar justiça, sendo indispensável deixar de lado o feitichismo75 pela jurisdição estatal com 

o objetivo de realizar e garantir aos jurisdicionados o efetivo acesso à justiça. Nesse contexto, 

criaram-se alternativas à porta da jurisdição estatal, nos quais os conflitos podem ser 

solucionados pelas próprias partes, utilizando meios alternativos de resolução de conflitos 

(também conhecidos por ADR – alternative dispute resolution). Destacam-se como meios 

alternativos de solução de litígios a negociação, a mediação e a arbitragem, as quais reúnem, 

em tese, particularidades voltadas à obtenção de resultados com maior qualidade e menor 

dispêndio de tempo e custos76, funcionando como alternativas eficazes à jurisdição estatal.  

Os meios alternativos de solução de litígios não são instrumentos tão recentes 

utilizados na solução de controvérsias. No entanto, essas ferramentas foram retomadas e a sua 

utilização fomentada pelas instituições, especialmente nas últimas décadas, como forma de 

atender à crescente demanda por justiça, sobretudo considerando a denominada (e conhecida) 

crise do Poder Judiciário.  

A bem da verdade, os meios alternativos de resolução de conflitos foram adotados com o 

objetivo de proporcionar a redução do congestionamento verificado atualmente no âmbito do 

Poder Judiciário. Isso porque, os meios alternativos apresentam diversas vantagens em relação 

à jurisdição estatal, na medida em que admitem a participação efetiva dos cidadãos, trazendo 

maior legitimidade, credibilidade e aceitabilidade às decisões, porquanto o seu alicerce central 

está fundamentado no consenso entre os envolvidos. 

Não por outra razão, o Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com outros órgãos 

ligados à gestão judiciária, tem empreendido esforços para alcançar eficiência operacional e o 

pleno acesso à justiça por meio da utilização de métodos alternativos na solução de litígios. 

                                                           
75 DINAMARCO, Candido Rangel. Tutela jurisdicional: fundamentos do processo civil moderno. 6.ed. São 

Paulo: Malheiros, 2010. v.2. p.392. 
76 SALLES, Carlos Alberto de. Execução judicial em matéria ambiental. São Paulo: RT, 1998. p.55. 
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O CNJ manifestou, em diversas oportunidades77, a necessidade de perseguir e incentivar a 

adoção de políticas públicas que conduzam ao aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais 

capazes de reduzir ou evitar a excessiva judicialização dos conflitos, como ocorre atualmente. 

Tal fato também repercute, evidentemente, na redução de custos que serão arcados pelo 

Poder Público. 

As recentes alterações implementadas no sistema processual com a edição do Código 

de Processo Civil caminham no mesmo sentido. Diversos dispositivos previstos no novo Código 

de Processo Civil de 2015 pretendem incentivar a utilização dos métodos alternativos na 

resolução de conflitos, especialmente a partir da realização de conciliações e mediações prévias 

ao início do litígio, além de outras previsões que buscam dinamizar o efetivo acesso à justiça.78 

Neste capítulo pretendemos analisar a arbitragem, que se distingue das demais forma 

alternativas de resolução de litígio em razão da atuação do árbitro investido pelas partes, que 

tem como encargo dirigir e decidir o litígio, inclusive com poder decisório definitivo e 

vinculante de mérito da demanda. Trata-se de importante via alternativa ao processo estatal 

que pode solucionar (ou amenizar) a atual morosidade das divergências expropriatórias, sendo 

certo que a sua adoção nesse tipo de litígio poderá gerar benefícios ao jurisdicionado e à 

Administração Pública.  

2.2 A arbitragem no contexto da consensualidade 

A arbitragem instituída pela Lei n.
o
 9.307/1996 é um procedimento técnico destinado 

à solução de divergências realizada através da intervenção de um ou mais agentes legitimados 

a partir de uma convenção privada, firmada sem a intervenção do Estado, cuja decisão pode 

assumir eficácia semelhante a uma sentença judicial, inclusive com a prerrogativa constitucional 

da coisa julgada material.79  

Afirma-se que a arbitragem é consensual pois essa técnica de resolução de conflitos 

pela arbitragem é convencional, cabendo as partes, exercendo plenamente a respectiva autonomia 

da vontade, investir a um ou mais particulares, por elas indicados ou não, os poderes para julgar o 

                                                           
77 Entre outras exemplos, as Resoluções n.

os
 70 e 125 emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça. 

78 Sobre o ponto, v. CRUZ E TUCCI, José Rogério. Questões polêmicas do processo arbitral. São Paulo: 

Quartier Latin, 2019. p.59. 
79 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei n.

o
 9.307/96. 3.ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. p.15. 
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litígio do qual fazem parte, através da convenção de arbitragem. Os poderes investidos nos 

árbitros responsáveis pela condução do procedimento, por sua vez, são efeitos direto da 

manifestação de vontade dos envolvidos no litígio. Uma vez investidos na função, o árbitro 

torna-se juiz de fato e de direito (artigo 18 da Lei Federal n.
o
 9.307/96) e reunirá amplos 

poderes instrutórios para conduzir a divergência instaurada, sendo certo que contra a definição 

do litígio não caberá recurso. 

As características acima delineadas revelam que o procedimento arbitral se reveste 

de nítido caráter jurisdicional. Afinal, como o resultado do procedimento arbitral é declaração do 

direito aplicável ao caso concreto, reconhece-se assim a jurisdicionalidade da arbitragem.80,81 

É, nesse contexto, a atividade arbitral uma atividade jurisdicional, uma vez que está afastada há 

muito a ideia de que a jurisdição deve ser exercida única e exclusivamente pelo Estado.82 

Outro importante elemento da arbitragem diz respeito à condução do procedimento arbitral. 

As partes terão a faculdade de ajustar que a arbitragem será conduzida e administrada por 

intermédio de uma instituição (arbitragem institucional), ou de forma avulsa (arbitragem ad hoc). 

Conquanto a arbitragem seja um importante instrumento alternativo ao poder judiciário, 

a sua admissão como método alternativo de solução de litígios passou por questionamentos de 

diversas naturezas até ser efetivamente implementada no cenário nacional.83 A confirmação 

da constitucionalidade dos dispositivos previstos na legislação que instituiu a arbitragem,  

em julgamento ocorrido no Supremo Tribunal Federal, trouxe a segurança jurídica necessária  

 

                                                           
80 CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p.88. 
81 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei n.

o
 9.307/96. 3.ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. p.45. 
82 Nesse sentido, Bruno Lopes Megna destaca: “Atualmente, afastado o entendimento de que o ato do árbitro 

não passa de um suplemento ao contrato das partes, e adotado o entendimento de que a arbitragem é jurisdição, é 

inevitável a conclusão de que o Estado não mais detém o seu monopólio – ao menos não integralmente. 

E mal nenhum há nisso, compreendida que está a incapacidade de o Estado regular satisfatoriamente todas as 

situações da vida e que a autonomia dos indivíduos é parte importante da própria ordem jurídica que a 

limita”. (MEGNA, Bruno Lopes. Arbitragem e administração pública: fundamentos teóricos e soluções 

práticas. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p.52). 
83 Segundo Luiz Ferreira Xavier Borges, “Citando apenas alguns de seus percalços, a própria executoriedade da 

chamada cláusula compromissória (mero contrato preliminar) chegou a ser questionada, devido ao fato de 

que o Código Civil de 1916 permitir a arbitragem sob a condição de o compromisso explicitar o objeto do 

litígio (art. 1.039); em geral era impraticável, à época da celebração do pacto, determinar a lide a ser 

resolvida pelo tribunal arbitral. Outro argumento bastante invocado tinha base na Constituição, uma vez que 

é direito fundamental o acesso ao Judiciário – princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional; muito se 

argumentou ser o compromisso um obstáculo ao exercício do direito de recorrer a um tribunal estatal”. 

(BORGES, Luiz Ferreira Xavier. O uso da arbitragem por empresas estatais empresarias: estudo de caso da 

BNDESPAR. In: PEREIRA, Cesar Augusto Guimarães; TALAMINI, Eduardo (Coord.). Arbitragem e 

poder público. São Paulo: Saraiva, 2010. p.111-112). 
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para afirmá-la como legítimo método alternativo na solução de litígios.84 Desde então, a 

arbitragem experimentou crescimento exponencial, apresentando-se como segura alternativa à 

solução de demandas complexas ou não, tradicionalmente submetidas ao Poder Judiciário.  

A utilização desse método adequado de resoluções de litígios no Brasil foi fomentada 

por questões benéficas aos envolvidos nas demandas, inerentes ao próprio procedimento arbitral, 

e identificadas vantajosas em relação aos litígios submetidos ao Poder Judiciário.85 A capacidade 

técnica dos árbitros, a consensualidade de sua instituição, a celeridade e a informalidade no seu 

procedimento são algumas das principais características da arbitragem, as quais auxiliam o 

encontro de resolução mais célere e adequada a evolução contínua dos diversos setores da 

economia que possam ser impactados pelas decisões.86  

Indo além, considerando o aumento do investimento estrangeiro na economia nacional, 

verificado nas últimas décadas, os procedimentos arbitrais internacionais também se tornaram o 

principal instrumento para solução de litígios envolvendo questões relacionadas aos investimentos 

internacionais no âmbito nacional.87  

Como se sabe, os principais fatores de estímulo aos investidores a assumirem novos 

riscos, atraindo aporte de recursos necessários ao desenvolvimento dos diversos setores da 

economia, consiste na possibilidade de se resolverem, com celeridade e eficácia, eventuais 

litígios decorrentes dessas atividades. Há atualmente um absoluto descompasso entre o tempo da 

justiça e do mundo dos negócios, sendo esse problema suprido pela adoção do procedimento 

arbitral.88 A arbitragem, portanto, auxilia na criação do ambiente necessário para investimentos 

                                                           
84 A Lei n.

o
 9.307/1996 teve a sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal, nos 

autos do processo de homologação de Sentença Estrangeira n.
o
 5.206, relatado à época pelo Min. Sepúlveda 

Pertence. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. SE-AgR 5206. Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence. 

Julgamento: 12/12/2001. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJ 30/04/2004). 
85 GABBAY, Daniela Monteiro; PASTORE, Ricardo Ferreira. Arbitragem e outros meios de solução de 

conflitos em demandas indenizatórias na área de direito da concorrência. Revista Brasileira de Arbitragem, 

n.43, p.28, jul./set. 2014. 
86 AMARAL, Paulo Osternack. Vantagens, desvantagens e peculiaridades da arbitragem envolvendo o Poder 

Público. In: PEREIRA, Cesar Augusto Guimarães; TALAMINI, Eduardo (Coord.). Arbitragem e poder 

público. São Paulo: Saraiva, 2010. p.329-348. 
87 De acordo com Marcelo Muriel, “os dados disponíveis no website da CCI indicam um aumento significativo 

do número de procedimentos arbitrais instaurados por ou contra partes brasileiras. Como não poderia deixar 

de ser, o judiciário brasileiro também tem dado mostras de que está atento a esse movimento e não tem se 

furtado a dar sua parcela de contribuição” (MURIEL, Marcelo. A arbitragem frente ao judiciário brasileiro. 

Revista Brasileira de Arbitragem, São Paulo, v.1, p.35, jan./mar. 2004).  
88 Nesse sentido, Arnoldo Wald destaca a eficiência do método arbitral no mundo dos negócios: “São distintos 

os tempos da justiça e do mundo dos negócios, tendo até finalidades diferentes. Efetivamente, por muito 

tempo, os magistrados e os juristas, em geral, não se preocupavam com a demora para que fosse encontrada 

uma solução definitiva para os litígios, nem davam maior importância às consequências das suas decisões. 

Prevalecia, ao menos na teoria, o princípio fiat justitia, pereat mundus (que se faça justiça, mesmo que o 

mundo pereça). Ao contrário, na vida comercial, as pendências não podem perdurar e não devem demorar as 

respectivas soluções em virtude dos prejuízos que causa às partes”. (WALD, Arnoldo. As novas regras de 
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estrangeiros no Brasil, emprestando maior eficiência e segurança jurídica à solução de eventuais 

litígios complexos e transnacionais. Há quem identifique nas características da arbitragem, 

inclusive, elementos essenciais à redução de custos de transações.89  

Abaixo analisaremos as principais vantagens na adoção do método arbitral como forma 

de resolução de litígios – notadamente a autonomia da vontade, a celeridade e a capacidade 

técnica dos árbitros – em relação ao processo estatal. Essas premissas serão importantes para 

demonstrar que o procedimento arbitral apresenta vantagens em relação ao processo estatal, 

podendo transformar-se em alternativa prioritária e adequada nos litígios expropriatórios. 

2.2.1 A supremacia da autonomia da vontade 

O elemento central da arbitragem é o acentuado exercício da autonomia da vontade 

pelos seus participantes.90 É por ele que os interessados estabelecem que o litígio poderá ser 

resolvido por meio de procedimento arbitral. É, portanto, dele que emerge toda a legitimidade 

da arbitragem.91 Conforme sustenta Carlos Alberto Salles “a autonomia da vontade apresenta-se 

como um dos principais valores a servir de base para a constituição da arbitragem. Afinal, 

dela emanam ou a ela estão relacionadas às principais características da arbitragem na forma 

como ela é pensada presentemente”.92  

A autonomia da vontade funciona como verdadeiro vetor da arbitragem. Tal fato é 

plenamente identificável em toda a legislação, mas em especial no artigo 2.
o
 da Lei de 

Arbitragem.93 No referido dispositivo o legislador optou por conceder toda a liberdade aos 

                                                                                                                                                                                     

arbitragem: maior eficiência e transparência. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v.33, p.240, 

abr./jun. 2012).  
89 Nesse sentido, ver PUGLIESI, Antonio Celso Fonseca; SALAMA, Bruno Meyerhof. A economia da 

arbitragem: escolha racional e geração de valor. In: JOBIM, Eduardo; MACHADO, Rafael Bicca (Coord.). 

Arbitragem no Brasil: aspectos jurídicos relevantes. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p.74-85. 
90 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei n.

o
 9.307/96. 3.ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. p.64. 
91 Afirma Pedro Batista Martins o seguinte “A arbitragem e liberdade cainham juntas, amalgamadas como 

causa e efeito. Liberdade é a própria gênese do instituto. O seu DNA comprova essa assertiva. A autonomia 

da vontade é da essência do instituto desde os seus primórdios. É a mola propulsora e indissociável da 

arbitragem”. (MARTINS, Pedro A. Batista. Apontamentos sobre a lei de arbitragem. Rio de Janeiro: 

Forense, 2008. p.45).  
92 SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em contratos administrativos. Rio de Janeiro: Forense; São 

Paulo: Método, 2011. p.34. 
93 Estabelece o artigo segundo da Lei de Arbitragem o seguinte: “Art. 2.

o
 A arbitragem poderá ser de direito ou 

de eqüidade, a critério das partes.” 
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envolvidos para estabelecerem as regras94 e critérios do procedimento arbitral ao qual se 

submeterão no litígio. Segundo o parágrafo 2.
o
 do referido dispositivo, caberá às partes 

“escolher, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem”, confirmando a 

absoluta liberdade na concepção e formulação do procedimento.  

Nesse contexto, também será facultado aos envolvidos a opção de indicar os árbitros, 

a instituição que conduzirá a arbitragem ou mesmo optar pela arbitragem avulsa (ad hoc). 

A liberdade alcança inclusive a possibilidade de alterarem, quando em conjunto, tudo que fora 

antes decidido em relação ao procedimento arbitral. Essa ampla autonomia conferida aos 

envolvidos, portanto, “confirma o poder das partes de modelar, em conjunto, toda a arbitragem, 

desde sua eleição e seu início, até a sua conclusão, passando pelo seu conteúdo”.95 

Esses elementos demonstram que a base consensual que fundamenta a arbitragem 

cria o ambiente propício para tornar as decisões proferidas no âmbito desse procedimento 

mais aceitáveis pelos envolvidos, porquanto legitimadas pela aceitação do procedimento e 

escolha das regras as quais serão submetidos de forma consensual por aqueles que compõem o 

litígio. Essa situação pode gerar o incentivo necessário inclusive ao cumprimento espontâneo 

e voluntário da decisão proferida no âmbito da arbitragem.96 

O poder de escolha conferido aos partícipes da arbitragem, embora amplo, não é 

irrestrito. Há situações em que a própria legislação impõe limites aos partícipes. O artigo 1.
o
 

da Lei n.
o
 9.307/1996 estabelece que as partes envolvidas no procedimento arbitral sejam 

capazes e que a divergência verse sobre direito patrimoniais disponíveis. Devem respeitar, 

ainda, os princípios do contraditório, da igualdade das partes, imparcialidade do árbitro e o 

livre convencimento.97  

                                                           
94 Carlos Alberto Carmona destaca a importância dessa previsão para o comércio internacional: “Resta claro 

que as partes podem escolher a via arbitral não apenas para evitar a solução judicial dos conflitos, mas 

especialmente para poderem selecionar a lei material aplicável na eventualidade de o litígio, que é 

especialmente importante no campo do comercio internacional. Alguns sistemas jurídicos – como o nosso – 

são bastantes refratários à possibilidade de as partes elegerem a lei material que deverá reger a obrigação, de 

modo que cláusulas contratuais nesse sentido (eleição de lei) podem ser afastadas pelo Poder Judiciário em 

homenagem a posturas exacerbadamente nacionalistas ou por conta de entendimento expandido (e mal 

compreendido!) do conceito de ordem pública interna (conceito que a doutrina ainda não conseguiu definir 

de modo firme). Avulta assim a importância da concessão feita pela Lei de Arbitragem, que aumenta 

consideravelmente o campo de incidência da vontade das partes e permite maior segurança nas contratações, 

já que a escolha prévia da lei aplicável não submeterá os litigantes aos azares dos diversos mecanismos 

decorrentes de sistemas de conflito de leis. (CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um 

comentário à Lei n.
o
 9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009. p.65). 

95 CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p.96). 
96 SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em contratos administrativos. Rio de Janeiro: Forense; São 

Paulo: Método, 2011. p.34. 
97 Nesse sentido, estabelece o parágrafo 2.

o
 do artigo 21 da Lei de Arbitragem “Serão, sempre, respeitados no 

procedimento arbitral os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e 

de seu livre convencimento.” 
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Outro importante aspecto diz respeito ao fato de que as partes também não poderão 

estabelecer, por exemplo, a impossibilidade de impugnação da sentença arbitral por intermédio de 

ação anulatória. É, nesse sentido, que se afirma que a autonomia da vontade no procedimento 

arbitral é ampla, mas encontra limites nos próprios princípios constitucionais.98 

No âmbito do processo estatal, o Código de Processo Civil de 2015 introduziu, por 

sua vez, a possibilidade de as partes, desde que capazes e o objetivo da lide seja lícito e 

transacionável, estabelecerem mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da 

demanda. Houve, com essa medida, a possibilidade de flexibilização da natureza até então 

cogente das regras do processo estatal, representando inequívoco avanço no âmbito do Poder 

Judiciário. Não obstante, a autonomia da vontade, como reconhece a doutrina especializada, 

não é igualmente ampla se comparada àquela verificada na arbitragem.99 Existem diversos 

obstáculos (jurídicos e práticos) que devem ser superados até que esse instrumento seja 

efetivamente uma ferramenta que permita realizar a celeridade pretendida no âmbito do 

processo estatal.  

Os elementos acima expostos, os quais funcionam como alicerces da arbitragem, 

revelam que, não obstante os contínuos avanços e esforços do Poder Público no sentido de 

buscar celeridade e eficiência100, o procedimento arbitral ainda demonstra expressiva vantagem 

em relação ao processo judicial. Essa vantagem decorre justamente da ampla flexibilidade de  

que a arbitragem dispõe, facultando aos envolvidos a possibilidade de optarem pelas regras as 

quais serão submetidos. 

A autonomia da vontade, elemento central da arbitragem, estabelece também outras 

importantes premissas resultaam em um procedimento mais célere e eficiente na resolução de 

litígios. Os elementos que serão analisados nos capítulos subsequentes são consequências 

indissociáveis da ampla supremacia da autonomia da vontade no âmbito da arbitragem.  

                                                           
98 AMARAL, Paulo Osternack. Arbitragem e administração pública: aspectos processuais, medidas de 

urgência e instrumento de controle. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p.52. 
99 Nesse sentido, afirma Antônio do Passo Cabral: “Frequentemente, ao abordarem o tema do objeto das convenções, 

vemos certos autores mencionarem a indisponibilidade do direito material como indicativa da inadmissibilidade 

dos acordos processuais. Quando a relação de direito material debatida (a questão de fundo objeto do litígio) 

versasse sobre direitos dos quais as partes não possuam livre disposição, também não seria possível a celebração de 

convenções processuais. A arbitragem representa uma abertura muito maior para a autonomia da vontade, e o 

legislador houve por bem relacionar essa quase total liberdade no plano procedimental com a disponibilidade dos 

direitos no plano material. No entanto, nos acordos processuais, ao contrário da arbitragem, a autonomia das 

partes não é tão ampla, mas encontra limites na estatalidade do processo, no caráter público da relação 

processual. Essa limitação já permite um controle da convencionalidade por parte do juiz sem que seja 

necessário excluir do âmbito das convenções processuais os litígios sobre os direitos indisponíveis”. 

(CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Salvador: JusPodivm, 2016. p.297-298). 
100 O novo Código de Processo Civil de 2015 introduziu os dispositivos 190 e 191, os quais facultam às partes 

do processo convencionar mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa. Entretanto, 

essa liberdade não é absoluta e encontra mais obstáculo que àqueles verificados na arbitragem. 
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2.2.2 A celeridade do procedimento arbitral  

Selma Lemes atribui a três principais fatores a celeridade verificada procedimentos 

arbitrais em comparação com os processos estatais: (i) o árbitro tem mais tempo para se dedicar 

ao caso que o juiz togado; (ii) há maior flexibilidade nas regras estabelecidas no procedimento 

arbitral; e (iii) o árbitro tem maior conhecimento específico da matéria a ser dirimida.101 

Conquanto as constatações acima destacadas expressem, em tese, os fatores que propiciam 

um julgamento célere e eficaz no âmbito da arbitragem, certamente esses elementos não são 

os únicos. Diversos atributos inerentes ao procedimento arbitral concorrem em conjunto para 

que esse método alternativo de disputas apresente um desfecho mais ágil se comparado ao 

processo estatal.  

Um dos principais instrumentos que permite imprimir maior celeridade na arbitragem 

é a possibilidade de as partes convencionarem prazo para a prolação da sentença arbitral 

pelo tribunal arbitral. Essa possibilidade permite que os envolvidos no litígio busquem atuar 

como celeridade e eficiência nos procedimentais praticados no âmbito da arbitragem levando, 

consequentemente, às partes a alcançarem uma previsibilidade em relação ao desfecho 

do litígio.  

As sentenças podem ser parciais (artigo 23, parágrafo 1.
o
 da Lei de Arbitragem)102 – 

que decidem apenas parte do litígio –, ou sentenças finais (de mérito) – que põe fim ao processo 

arbitral com o julgamento do mérito (artigo 33, parágrafo 1.
o
 da Lei de Arbitragem).103 Na 

ausência de disposição específica nos termos de arbitragem, será considerado o prazo de 6 

(seis) meses para a prolação da sentença, contados a partir da instituição da arbitragem.104  

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

econômica. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p.175-176. 
102 Nesse sentido, ver ALVIM, Arruda. Sentença parcial e arbitragem: inovações do projeto de lei n. 406/2013, 

do Senado Federal. In: ROCHA, Caio Cesar Vieira; SALOMÃO, Luis Felipe (Coord.). Arbitragem e 

mediação: a reforma da legislação brasileira. São Paulo: Atlas, 2016. p.87 ss.; FICHETNER, José Antonio; 

MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. A sentença parcial na reforma da lei de 

arbitragem brasileira. In: MELO, Luis de Campos; BENEDUZI, Renato Resende. A reforma da 

arbitragem. São Paulo: Grupo Gen, 2016. p.535. 
103 Estabelece o artigo 33, parágrafo 1.

o
 da Lei de Arbitragem: “A demanda para a declaração de nulidade da 

sentença arbitral, parcial ou final, seguirá as regras do procedimento comum, previstas na Lei n.
o
 5.869, de 

11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), e deverá ser proposta no prazo de até 90 (noventa) 

dias após o recebimento da notificação da respectiva sentença, parcial ou final, ou da decisão do pedido 

de esclarecimentos”.  
104 Nesse sentido dispõe o artigo 23 da Lei de Arbitragem: “Art. 23. A sentença arbitral será proferida no prazo 

estipulado pelas partes. Nada tendo sido convencionado, o prazo para a apresentação da sentença é de seis 

meses, contado da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro.” 
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No âmbito do processo estatal, há, no novo Código de Processo Civil, dispositivo 

que faculta ao magistrado o fracionamento do julgamento105 (artigo 356 do CPC106), embora 

na prática forense não se imagine os envolvidos no litígio imporem ao magistrado prazo 

específico para o julgamento da causa. De igual modo, o parágrafo único do artigo 354 do 

Código de Processo Civil também prevê duas circunstâncias que autorizam o julgamento 

parcial da demanda: (i) prescrição ou decadência; e (ii) homologação do reconhecimento do 

pedido inicial, renúncia ou transação (artigo 487, II e III do CPC). Em ambos os casos, ao 

contrário do que ocorre no âmbito da arbitragem, há que se aguardar o tempo de Justiça ou a 

configuração dos requisitos estabelecidos na legislação.  

Há ainda outro elemento que não contribui para a célere tramitação das demandas 

submetidas ao Poder Judiciário. As prerrogativas processuais conferidas por lei ao Poder 

Público – como, por exemplo, a contagem em dobro dos prazos processuais para todas as suas 

manifestações, entre outros – também funcionam como elemento que retarda o desenrolar 

desse tipo de demanda no poder judiciário.107 

Estudos recentes elaborados com o objetivo de verificar, entre outras questões, o 

tempo de duração do procedimento arbitral e dos processos judiciais apresentam objetivamente o 

que se afirmou previamente. Os resultados demonstram que os litígios submetidos ao método 

arbitral têm solução em prazo muito inferior aos litígios submetidos ao Poder Judiciário. Em 

média, as controvérsias submetidas ao método arbitral têm o desfecho final em cerca de 

menos de 2 anos, contados da assinatura do termo de arbitragem.108 Em comparação, 

atualmente, um processo judicial toma, em média, o prazo total de 8 anos, conforme dados 

oficias publicados pelo Conselho Nacional de Justiça.109  

                                                           
105 Sobre esse novo dispositivo, ver: THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 

56.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p.823; MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; 

MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil. São Paulo: RT, 2015. v.2. p.225; DINAMARCO, 

Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 8.ed. São Paulo: Malheiros, 2018. v.3. p.646. 

Extrapola os limites desta análise a investigação sobre a natureza da decisão, proferida pelo juiz, nos termos 

do art. 356. 
106 Diz o artigo 356 do Código de Processo Civil: “Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um 

ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I- mostrar-se incontroverso; II- estiver em condições de 

imediato julgamento, nos termos do art. 355.” 
107 ALMEIDA, Lise de; COSTA, Sérgio de Freitas. Prerrogativas da administração pública no processo arbitral: 

um imperativo? Revista Brasileira de Arbitragem, n.25, p.78, jan./mar. 2010. 
108 Esses dados foram extraídos do estudo denominado Anuário da Arbitragem no Brasil, elaborado pelo centro 

de Estudos das Sociedades de Advogados. O respectivo estudo tem como base em dados fornecidos pelas 

principais câmaras arbitrais no Brasil em 2017. (CENTRO DE ESTUDOS DAS SOCIEDADES DE 

ADVOGADOS (CESA). Anuário da Arbitragem no Brasil 2017. Disponível em 

<http://www.cesa.org.br/media/files/CESAAnuariodaArbitragem2017.pdf >. Acesso em: 29 nov. 2019). 
109 BRASIL. Portal do Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números. Brasília, 2019. Disponível em: 

<https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf>. 

Acesso em: 29 nov. 2019. 

http://www.cesa.org.br/media/files/CESAAnuariodaArbitragem2017.pdf
https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf
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Convém destacar que as divergências expropriatórias, quando submetidas ao Poder 

Judiciário, tendem a ser conduzidas perante as Varas das Fazendas Públicas competentes. 

Essas varas, como registra o próprio Conselho Nacional de Justiça110, são a fonte de maior 

congestionamento do Poder Judiciário – situação que acaba por afetar também os processos 

que versam sobre desapropriação.  

No âmbito das divergências expropriatórias, como visto acima, a resolução desse tipo 

de demanda de forma célere representa inequívoca vantagem, tanto ao poder público quanto 

ao expropriado. A maior parte dos problemas acima identificados decorrem justamente da 

falta de agilidade na tramitação desse tipo de demanda. Há, nesse contexto, um incentivo à 

adoção da arbitragem como forma de resolução de litígios justificada pela celeridade do 

procedimento em questão. 

2.2.3 A escolha dos árbitros 

Outra importante característica da arbitragem é a possibilidade de as partes 

envolvidas no litígio escolherem os árbitros que julgarão o caso, conforme estabelece o 

parágrafo 3.
o
 do artigo 13 da Lei de Arbitragem.111 O citado dispositivo faculta às partes adotar 

procedimento que leve à escolha dos árbitros ou mesmo valer-se das regras estabelecidas no 

órgão arbitral institucional de escolha de ambas para solucionar o litígio.  

Esse é um importante instrumento que garante maior confiabilidade ao instituto. 

Afinal, os litigantes imaginam, antes, que a causa deve ser julgada da melhor forma possível. 

Essa situação conduz, naturalmente, a necessidade de contar com pessoas especializadas no 

tema, o que facilitará alcançar o fim pretendido, com celeridade e eficiência. Em linha com esse 

tema, a arbitragem admite inclusive que o árbitro não tenha formação jurídica, oportunizando 

que profissionais especialistas atuem em litígios complexos que demandem conhecimentos 

específicos. Essa especialidade, no caso, tem inequívoca interlocução com a confiança que se 

deposita no árbitro para a solução do litígio.  

                                                           
110 BRASIL. Portal do Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números. Brasília, 2019. Disponível em: 

<https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf>. 

Acesso em: 29 nov. 2019.  
111 Essa prerrogativa está prevista no parágrafo 3.

o
 do artigo 13 da Lei de Arbitragem: “Art. 13. Pode ser árbitro 

qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. §3.
o
 As partes poderão, de comum acordo, 

estabelecer o processo de escolha dos árbitros, ou adotar as regras de um órgão arbitral institucional ou 

entidade especializada.” 

https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf
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Nesse ponto, há evidente desencontro entre a arbitragem e o processo judicial. Enquanto 

é facultado às partes optarem, em conjunto, pelos julgadores da causa nos procedimentos 

arbitrais – situação que abre espaço para a escolha de um especialista na matéria –, no âmbito 

do processo estatal, devem-se respeitar as regras do juiz natural da causa e aos critérios de 

competência acerca da matéria. A especialidade do juízo estatal existe, mas é feita a partir de um 

amplo espectro e alcance (notadamente varas cíveis, varas de família e empresariais, etc.).112  

A legislação impõe, contudo, dois requisitos para a escolha dos árbitros, conforme a 

dicção do artigo 13 da Lei de Arbitragem. A primeira diz respeito à capacidade do árbitro para 

funcionar no procedimento arbitral. A capacidade, nesse caso, está ligada a capacidade civil 

do árbitro. Os ébrios habituais, os pródigos, entre outros, não poderão funcionar como árbitro. 

O segundo requisito estabelecido na legislação é que os árbitros escolhidos gozem de confiança 

dos participantes do procedimento arbitral. 

A doutrina reúne e aponta duas importantes vantagens que emergem da possiblidade 

de escolha do árbitro em relação ao processo estatal, mas que, em última análise, acabam por 

influenciar positivamente o instituto da arbitragem em relação ao processo estatal. 

A primeira consiste na segurança em relação ao julgamento. Ao contrário do que 

ocorre nos litígios submetidos ao Poder Judiciário, em que a demanda é apreciada 

por pessoa, em regra, completamente desconhecida das partes, na arbitragem as 

partes nomeiam como árbitro uma pessoa de confiança. Logo, é até intuitivo que os 

litigantes sintam-se mais seguros e confiantes quanto à imparcialidade e à 

independência do julgador na arbitragem. Mas não apenas. Ao contrário do que 

ocorre com os litígios submetidos ao juiz, o árbitro possui a vantagem de poder 

dedicar mais detidamente ao exame da controvérsia. A segunda vantagem diz 

respeito à tecnicidade dos julgamentos. Como a tendência é que sejam escolhidos 

árbitros com conhecimento especializado na matéria objeto do litígio, nada mais 

natural do que se esperar uma decisão tecnicamente mais adequada, mais precisa do 

que seria prolatada no Poder Judiciário.113 

Especificamente tratando das questões expropriatórias, a especialidade do árbitro poderá 

contribuir para uma decisão mais técnica e precisa de modo a realizar a integral reparação do 

particular pela intervenção do Poder Público na propriedade privada. Esse fato, consequentemente, 

poderá resultar em maior aceitação desse importante instrumento jurídico pela sociedade.  

                                                           
112 SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em contratos administrativos. Rio de Janeiro: Forense; São 

Paulo: Método, 2011. p.49. 
113 AMARAL, Paulo Osternack. Arbitragem e administração pública: aspectos processuais, medidas de 

urgência e instrumento de controle. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p.38. 
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2.2.4 A impossibilidade de recurso 

Parte da doutrina entende que o do duplo grau de jurisdição funciona como princípio 

constitucional.114 O referido princípio assegura ao cidadão, no âmbito do Poder Judiciário, o 

direito de recorrer das decisões terminativas (sentenças), submetendo a matéria, em regra, a 

instâncias superiores formadas por uns colegiados de juízes, de modo a conceder a 

oportunidade de corrigir eventuais erros materiais ou processuais cometidos pelo juízo singular. 

Em sentido diametralmente oposto, no procedimento arbitral a sentença proferida 

tem caráter definitivo – ou seja, não é possível que a decisão seja atacada por meio de recurso. 

Distingue-se a arbitragem, portanto, em razão da inexistência do duplo grau de jurisdição, 

conforme a dicção categórica estabelecendo que não está sujeita a recurso ou a homologação 

pelo Poder Judiciário.115 

Essa situação contribui decisivamente para outro predicado da arbitragem, consistente na 

celeridade da tutela jurisdicional arbitral. É importante destacar, no entanto, que as partes 

envolvidas no procedimento arbitral poderão solicitar ao tribunal arbitral (ou ao árbitro, conforme 

o caso) que analise e corrija eventual erro de origem material ou esclareça a obscuridade, dúvida, 

contradição ou omissão, por meio de pedido de esclarecimentos116, em sistema semelhante ao 

verificado nos embargos de declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil 

de 2015. 

A irrecorribilidade da sentença arbitral não afasta o controle judicial, quando 

efetivamente necessário, nos termos e limites previstos na legislação. O controle judicial 

sobre a arbitragem, no entanto, está limitado ao controle de regularidade formal do laudo 

arbitral. Para essas situações específicas, a legislação estabelece que a ação declaratória de 

nulidade tem por escopo a anulação do julgamento arbitral nas hipóteses descritas no artigo 

32 da Lei de Arbitragem. 

                                                           
114 A respeito do duplo grau de jurisdição, ver: STERMAN, Maria Silvia Gomes. O duplo grau de jurisdição: 

uma reflexão. Disponível em: <http://www.tjsp.jus.br/download/EPM/Publicacoes/ObrasJuridicas/i%207. 

pdf?d=636680440128651243>. Acesso em: 29 nov. 2019. 
115 Diz o artigo 18 da Lei de Arbitragem: “Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir 

não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário.” 
116 Nesse sentido, estabelece o artigo 30 da Lei de Arbitragem e seus incisos: “Art. 30. No prazo de 5 (cinco) 

dias, a contar do recebimento da notificação ou da ciência pessoal da sentença arbitral, salvo se outro prazo 

for acordado entre as partes, a parte interessada, mediante comunicação à outra parte, poderá solicitar ao 

árbitro ou ao tribunal arbitral que: I - corrija qualquer erro material da sentença arbitral; II - esclareça alguma 

obscuridade, dúvida ou contradição da sentença arbitral, ou se pronuncie sobre ponto omitido a respeito do 

qual devia manifestar-se a decisão”. 

http://www.tjsp.jus.br/download/EPM/Publicacoes/ObrasJuridicas/i%207.pdf?d=636680440128651243
http://www.tjsp.jus.br/download/EPM/Publicacoes/ObrasJuridicas/i%207.pdf?d=636680440128651243
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2.3 A arbitragem no contexto da administração pública 

Conquanto a arbitragem seja um método inequivocamente útil e vantajoso, principalmente 

sob o ponto de vista da celeridade e da eficiência, como reconhecido pela doutrina117, a admissão 

da arbitragem envolvendo a administração pública nem sempre foi tema pacífico na doutrina e 

jurisprudência – e tampouco o é agora.118 Houve resistência à adoção desse método alternativo 

(e adequado), chegando-se inclusive a ser ventilada uma proposta de emenda constitucional 

com o objetivo de impedir a submissão de pessoas de direito público à arbitragem.119 

Não obstante esses percalços, a aceitabilidade da arbitragem nas questões envolvendo a 

administração pública passou por uma evolução significativa nos últimos vinte anos.120,121 

Os entendimentos jurisprudenciais emitidos pelos diversos tribunais, todos no sentido de admitir a 

possibilidade de utilização da arbitragem nas questões que envolvem a administração pública, 

culminaram na promulgação de um marco regulatório seguro, capaz de ultrapassar os obstáculos 

criados para à utilização do juízo arbitral nos conflitos que envolvem o Poder Público.  

A aprovação da Lei n.
o
 13.129/2015 introduziu dispositivos específicos na Lei de 

Arbitragem autorizando expressamente o Poder Público a utilizar o método arbitral na solução 

de seus litígios, no intuito de imprimir maior celeridade e eficiência122 aos litígios com a 

                                                           
117 AMARAL, Paulo Osternack. Vantagens, desvantagens e peculiaridades da arbitragem envolvendo o Poder 

Público. In: PEREIRA, Cesar Augusto Guimarães; TALAMINI, Eduardo (Coord.). Arbitragem e poder 

público. São Paulo: Saraiva, 2010. p.329-348. 
118 Segundo Bruno Lopes Megna, “a questão da arbitragem envolvendo a Administração Pública é um ponto 

sensível até mesmo nos países em que é costumeiro dar-se igual tratamento jurídico a sujeitos públicos e 

privados”. (MEGNA, Bruno Lopes. Arbitragem e administração pública: fundamentos teóricos e soluções 

práticas. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p.126).  
119 O Projeto de Emenda Constitucional n.

o
 29 tinha como objetivo impedir a utilização da arbitragem pelo 

Poder Público. O Tribunal de Contas da União também manifestou entendimento contrário a adoção da 

arbitragem envolvendo a Administração Pública.  
120 Selma Lemes apresenta um histórico detalhado da arbitragem com a Administração Pública em Arbitragem na 

administração pública: fundamentos jurídicos e eficiência econômica. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p.62. 
121 O julgamento do denominado “caso Lage” pelo Supremo Tribunal Federal representa verdadeiro marco 

histórico na evolução do tema. Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela 

constitucionalidade de procedimento arbitral instaurada a partir da autorização prevista no Decreto-lei 

n.
o
 9.521/1946. O referido procedimento arbitral pretendia envolvia conflito entre a União Federal e o 

espólio de Henrique Lage, e tinha como objeto a quantificação da indenização pelos prejuízos amargados 

pelas empresas da Organização Lage.  
122 Consta do parecer emitido pelo relator do projeto de Lei Federal n.

o
 7.108/2014, que definitivamente admitiu e 

incluiu na Lei de Arbitragem a possibilidade do poder público submeter seus litígios à arbitragem o seguinte: 

“Quando o PL n.
o
 7108/2014 referenda a arbitragem na Administração Pública está contribuindo para desafogar o 

Judiciário, por um lado, mas principalmente para amenizar a litigiosidade do Estado brasileiro. Até porque, seria 

um contrassenso o esforço de instituições públicas e privadas para promover meios alternativos de solução de 

controvérsias, como conciliação, mediação e arbitragem, se o Estado litigante não se afastasse do Judiciário.” 

(Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_ mostrarintegra?codteor=1265779& 

filename=PRL+2+PL710814+%-3D%3E+PL+7108/2014>. Acesso em: 29 nov. 2019). 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1265779&filename=PRL+2+PL710814+%25-3D%3E+PL+7108/2014
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1265779&filename=PRL+2+PL710814+%25-3D%3E+PL+7108/2014
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administração pública. Embora a admissibilidade da utilização desse método pelo Poder Público 

não seja, após a alteração legislativa, tema de acaloradas discussões, o mesmo não pode ser dito 

em relação às matérias passíveis de discussão por meio da arbitragem. 

Nos capítulos subsequentes, demonstraremos a evolução do tema no cenário 

nacional, a partir da compreensão das matérias sob a perspectiva da arbitrabilidade subjetiva e 

objetiva, perquirindo especialmente as matérias suscetíveis de apreciação de por um tribunal 

arbitral. Em sequência, uma vez verificados os limites subjetivos e objetivos das matérias 

arbitráveis, cumprirá também expor algumas especificidades relacionadas ao procedimento 

arbitral integrado pela administração pública direta ou indireta. 

A investigação aqui proposta é necessária para à posterior análise das matérias que são 

suscetíveis de submissão à arbitragem na resolução de controvérsias relacionadas à desapropriação.  

2.3.1 Limites da arbitragem em matéria administrativa 

A utilização da arbitragem no âmbito da Administração Pública está condicionada à 

verificação de limites subjetivos e objetivos. Assim, para analisar a possibilidade de submissão do 

litígio à arbitragem, especialmente quando se envolvem o Estado e entes da Administração 

Pública, deve passar por uma avaliação prévia da arbitrabilidade das matérias e das pessoas 

submetidas ao procedimento arbitral. Os contornos da arbitrabilidade e da atual perspectiva 

das demandas envolvendo o Poder Público serão abaixo verificadas, buscando demonstrar-se 

melhor compreensão e entendimento sobre o tema. 

2.3.2 A arbitrabilidade do litígio 

A arbitrabilidade significa a permissão conferida pela ordem jurídica de que a 

controvérsia seja resolvida perante um juízo arbitral, sendo essa questão uma condição de 

validade da convenção arbitral e do regular desenvolvimento do procedimento junto à administração 

pública, como ensinam Jacob Dolinger e Carmen Tiburcio:123 

                                                           
123 Nesse sentido, também verificar 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; e MUNIZ, Joaquim de Paiva. Curso de direito arbitral: aspectos 

práticos do procedimento. 2.ed. rev. e ampl. Curitiba: CRV, 2014. p.31-42. 
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Mesmo se partindo da premissa que a jurisdição – aplicação da lei ao caso concreto – é 

uma das funções do Estado, admite-se que as partes possam decidir submeter a 

solução de seus litígios à arbitragem ao invés de à jurisdição estatal. O Estado 

conserva, todavia, o poder de impedir que determinadas questões sejam dirimidas 

pela via da arbitragem, resultando no estabelecimento da regra da competência 

exclusiva da jurisdição estatal no que se refere a determinadas controvérsias. Nesse 

caso, diz-se que o litígio não é passível de ser resolvido por arbitragem, ou melhor, 

não é arbitrável. Dessa forma, a arbitrabilidade é uma condição de validade da 

convenção arbitral e consequentemente da competência dos árbitros.124 

Como circunstância necessária ao desenvolvimento do procedimento arbitral, a 

arbitrabilidade é dividida em duas vertentes distintas: arbitrabilidade objetiva e subjetiva. 

A arbitrabilidade subjetiva está relacionada à possibilidade de determinada pessoa submeter-se 

à arbitragem (ratione personae), enquanto a arbitrabilidade objetiva diz respeito à viabilidade 

jurídica de a matéria em litígio ser submetida à arbitragem (ratione materiae). 

Nesse contexto, a possibilidade de se recorrer à via arbitral para a resolução de 

determinada disputa envolvendo a Administração Pública é analisada a partir desses dois critérios 

acima indicados. A primeira delas corresponde à capacidade do Estado, como sujeito de direitos, 

de ser parte em procedimentos arbitrais, não devendo deixar espaço para maiores questionamentos 

após a edição da Lei n.
o
 13.129/15.125 Contudo, o mesmo não se pode dizer sobre a arbitrabilidade 

objetiva. Com efeito, permanecem dúvidas com relação a quais litígios a Administração Pública 

poderá submeter à arbitragem – mais especificamente, à extensão da expressão “conflitos 

relativos a direitos patrimoniais disponíveis” – dotada de menor precisão semântica126 e empregada 

para delimitar a questão após a aludida reforma da Lei de Arbitragem”.127 

                                                           
124 DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen; MEDEIROS, Suzana. Direito internacional privado (parte 

especial): arbitragem comercial internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p.389. 
125 “Embora existisse no passado uma grande controvérsia doutrinária e jurisprudencial em relação à 

arbitrabilidade subjetiva, vale dizer, a respeito da participação da Administração Pública em procedimentos 

arbitrais, quando não houvesse autorização legal expressa, em vista do princípio da legalidade, essa discussão 

restou superada com a reforma da Lei de Arbitragem em 2015 (Lei 13.129/2015)”. (MUNIZ, Joaquim de 

Paiva; SILVA, João Marçal Rodrigues Martins da. Arbitragem com entes públicos: questões controvertidas. 

In: MUNIZ, Joaquim de Paiva; BONIZZI, Marcelo José Magalhães; FERREIRA, Olavo Augusto Vianna. 

Arbitragem e administração pública: temas polêmicos. Ribeirão Preto: Migalhas, 2018. p.150-151). 
126 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. A arbitragem em contratos administrativos: repercussões da nova Lei 

n.
o
 13.129, de 26.5.15. In: CÂMARA, Alexandre Freitas; PIRES, Adilson Rodrigues; MARÇAL, Thaís Boa 

(Coords.). Estudos de direito administrativo em homenagem ao professor Jessé Torres Pereira Junior. 

Belo Horizonte: Fórum, 2016. p.275. 
127 Nesse aspecto, releva a parte final do art. 1.

o
, §1.

o
 da Lei n.

o
 9.307/96, com redação dada pela Lei 

n.
o
 13.129/2015, que dispõe que “A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem 

para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis”. Como salientado por Alexandre Santos 

de Aragão, “se do ponto de vista subjetivo, a Legislação vigente categoricamente afirma que „a 

administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem‟, os contornos da arbitrabilidade 

objetiva são genericamente traçados a partir de uma categoria semanticamente menos precisa: a dos 

„conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis‟”. (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Arbitragem no 

direito administrativo. Revista da AGU, Brasília-DF, v.16, n.3, p.25, jul./set. 2017). 
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A exata compreensão da arbitrabilidade das matérias envolvendo os litígios 

expropriatórios passa, necessariamente, pelo conhecimento das diversas correntes sobre a 

arbitrabilidade dos litígios envolvendo a administração pública – e a própria evolução desse 

importante tema no âmbito dos litígios envolvendo o Poder Público, como se passará a 

demonstrar em capítulos próprios abaixo. 

2.3.2.1 Arbitrabilidade subjetiva 

A arbitrabilidade subjetiva corresponde, essencialmente, à capacidade de as partes 

submeterem seu litígio à arbitragem, conforme estabelece o artigo 1.
o
 da Lei n.

o
 9.307/96.128 

A legislação brasileira, no que diz respeito à arbitrabilidade subjetiva, estabelece que somente 

podem submeter-se a esse método alternativo de resolução da controvérsia aqueles que 

dotados de poderes para transigir. 

Em regra, aos entes da administração pública, tanto direta como indireta, é permitido 

celebrar contratos para a realização tanto dos seus interesses gerenciais como das necessidades 

coletivas. Nesse sentido, utilizando as mesmas prerrogativas, poderiam firmar convenções arbitrais.  

Entretanto, entendia-se, entre outras questões, que a presença do interesse público 

demandaria autorização legal específica para a celebração da convenção arbitral. Nesse 

sentido, o principal óbice apontado para adoção da arbitragem pela administração pública se 

relacionava à aplicação do princípio da legalidade129, de modo que a utilização desse método 

de resolução de litígios era vedada, sem o respectivo amparo expresso da lei. 

Diante disso, diversas interpretações a respeito da sua viabilidade sob o aspecto da 

arbitrabilidade subjetiva foram confabuladas pela doutrina. A partir de interpretações a respeito do 

alcance do princípio da legalidade, foram desenvolvidas três principais correntes doutrinárias 

tratando do tema.130 A primeira sustentava que qualquer entidade pertencente à administração 

pública estaria apta a estabelecer convenções arbitrais em razão da aplicabilidade do artigo 

                                                           
128 Estabelece o artigo 1º da Lei de Arbitragem: “Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da 

arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis”. 
129 Para uma análise detalhada da evolução da escolha administrativa e do princípio da legalidade, v. GUERRA, 

Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade: uma nova teoria sobre as escolhas administrativas. 

4.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017. cap. 1, p.47-153. 
130 DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen; MEDEIROS, Suzana. Direito internacional privado (parte 

especial): arbitragem comercial internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p.389. 
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54131 da Lei n.
o
 8.666/1993, o qual admite, supletivamente, a utilização da teoria geral dos 

contratos e as respectivas disposições de direito privado.132 

A segunda vertente doutrinária, por sua vez, acreditava que apenas uma série de leis133 

esparsas, referindo-se especificamente a determinados setores de produção, autorizariam a 

administração pública a utilizar a arbitragem como forma de resolução dos seus litígios. 

Por fim, ainda existiam aqueles que entendiam que a admissão do método arbitral 

pelas empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica 

encontrava respaldo no §1.
o
 do artigo 173 da CF (e, mais recentemente, em um desdobramento 

dessa teoria, que as empresas prestadoras de serviços públicos também, desde que o litígio 

versasse acerca de conteúdo econômico). O próprio Superior Tribunal de Justiça também chegou 

a se manifestar sobre o tema, dada a relevância da matéria e os diversos entendimentos 

doutrinários existentes, admitindo a utilização da arbitragem pelas empresas estatais prestadoras 

de serviço público, com fundamento no §1.
o
 do artigo 173 da CF, desde que o objeto do litígio 

envolvesse direito patrimonial e disponível134: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. ARBITRAGEM. 

VINCULAÇÃO AO EDITAL. CLÁUSULA DE FORO. COMPROMISSO ARBITRAL. 

EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. 

[...] 

5. Tanto a doutrina como a jurisprudência já sinalizaram no sentido de que não existe 

óbice legal na estipulação da arbitragem pelo poder público, notadamente pelas 

sociedades de economia mista, admitindo como válidas as cláusulas compromissórias 

previstas em editais convocatórios de licitação e contratos. 

6. O fato de não haver previsão da arbitragem no edital de licitação ou no contrato 

celebrado entre as partes não invalida o compromisso arbitral firmado posteriormente. 

7. A previsão do juízo arbitral, em vez do foro da sede da administração (jurisdição 

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

regras do certame. 

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

âmbito de abrangência pode ser distinto, havendo necessidade de atuação do Poder 

Judiciário, por exemplo, para a concessão de medidas de urgência; execução da 

sentença arbitral; instituição da arbitragem quando uma das partes não a aceita de 

forma amigável. 

                                                           
131 “Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos 

de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado”. 
132 Entre outros, DALLARI, Adilson Abreu. Arbitragem na concessão de serviço público. Revista de 

Informação Legislativa do Senado, v.32, n.128, p.63-67, out./dez. 1995  
133 V.g. na Lei n.

o
 8.987/1995 (Lei de Concessões), especificamente em seu artigo 23-A: “O contrato de 

concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para resolução de disputas decorrentes ou 

relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos 

da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996”. No mesmo sentido: artigo 43, X da Lei n.
o
 9.478/1997 (Lei do 

Petróleo); artigo 11, III da Lei n.
o
 11.079/2004 (Lei das Parcerias Público Privadas – PPP); artigo 62 da Lei 

n.
o
 12.815/2013 (Lei dos Portos), entre outros exemplos. 

134 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.. REsp 1275859/DF. Relator(a): Min. Mauro Campbell Marques. 

Julgamento: 27/11/2012. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJe 05/12/2012. 
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9. A controvérsia estabelecida entre as partes – manutenção do equilíbrio econômico 

financeiro do contrato – é de caráter eminentemente patrimonial e disponível, tanto 

assim que as partes poderiam tê-la solucionado diretamente, sem intervenção tanto 

da jurisdição estatal, como do juízo arbitral. 

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

concessionária. Nesse contexto, sua atitude posterior, visando à impugnação desse 

ato, beira às raias da má-fé, além de ser prejudicial ao próprio interesse público de 

ver resolvido o litígio de maneira mais célere. 

11. Firmado o compromisso, é o Tribunal arbitral que deve solucionar a controvérsia. 

12. Recurso especial não provido. 

Evidentemente, também existiam doutrinadores que reputavam ser desnecessária a 

autorização legal específica, ou mesmo que outras leis esparsas dos respectivos setores já 

autorizavam a adoção da arbitragem. 

Embora houvesse uma forte tendência a favor da utilização da arbitragem, a 

existência de diversos entendimentos gerava indesejável insegurança jurídica e acabava por 

inibir, em certas situações, a utilização de cláusulas compromissórias. Diante disso, passados mais 

de 20 anos da instituição da arbitragem, revelava-se premente a necessidade de solucionar o 

tema de forma definitiva. 

O encerramento dessa discussão veio com a edição da Lei n.
o
 13.129/2015, que 

introduziu significativa alteração na Lei da Arbitragem (Lei n.
o
 9.307/1996), para incluir, 

entre outras disposições, os esclarecedores parágrafos 1.
o
 e 2.

o
 ao seu primeiro artigo, que 

passou a vigorar com a seguinte redação: 

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

litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

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

dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis.  

§2.
o
 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.  

Como se nota, a modificação da legislação autorizou expressamente às pessoas jurídicas 

de direito público a utilizar a arbitragem como forma de solução de litígios, pacificando os 

diversos entendimentos doutrinários sobre o tema, ao menos aqueles relacionados à 

arbitrabildade subjetiva. 
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2.3.2.2 Arbitrabilidade objetiva 

A arbitrabilidade objetiva está ligada à matéria que será objeto do litígio envolvendo 

as partes. Representa, em última análise, a possibilidade de um direito material ser submetido 

à arbitragem e julgada pelos árbitros eleitos pelas partes por meio da convenção arbitral.  

A teor do artigo 1.
o
 da Lei da Arbitragem (Lei n.

o
 9.307/1996), entende-se que a 

questão poderá ser submetida à arbitragem desde sejam “litígios relativos a direitos patrimoniais 

disponíveis”. Assim, é necessário aferir a natureza dos direitos em disputa – disponíveis ou 

indisponíveis –, para se concluir pela possibilidade (ou não) da adoção da arbitragem.  

A interpretação dessa disposição parece não enfrentar maiores dificuldades quando 

envolve matérias de direito privado. Nesse caso, a regra é a disponibilidade de direitos. As exceções, 

por sua vez, estão claramente previstas no artigo 852 do Código Civil, inexistindo maiores 

digressões acerca da aferição da arbitrabilidade objetiva.  

A questão da arbitrabilidade objetiva toma contornos mais polêmicos quando a 

matéria envolve a administração pública. No direito público, diversamente do que ocorre no 

direito privado, a regra é a indisponibilidade do interesse público.135 Ocorre que o conceito de 

interesse público, segundo parte da doutrina, não pode ser visto em sentido amplo, abrangendo 

todo o patrimônio público e todos os direitos e interesses, imediatos ou mediatos, que sejam 

concernentes à coletividade. A análise desse conceito, nesse caso, deve ser vista com cautela e 

profundidade, como recomenda a doutrina.  

No caso, parte da doutrina defende que para aferir a arbitrabilidade objetiva das matérias 

envolvendo a administração pública, deve-se levar em consideração o conceito clássico de 

Renato Alessi136, segundo o qual o interesse público deve ser dividido em primário e secundário.  

 

                                                           
135 ALESSI, Renato. Sistema Istituzionale del Diritto Amministrativo Italiano. Milano: Dott. Antonio 

Giufrè Editore, 1953. p.151-152. 
136 “Estes interesses públicos coletivos, os quais a Administração deve zelar pelo cumprimento, não são, note-se 

bem, simplesmente interesses da Administração entendida como entidade jurídica de direito próprio. Trata-

se, ao invés disso, do que tem sido chamado de interesse coletivo primário, formado por todos os interesses 

prevalecentes em uma determinada organização jurídica da coletividade, enquanto o interesse da entidade 

administrativa é simplesmente secundário, de modo que pode ser realizado apenas no caso de coincidência 

com o interesse coletivo primário. A peculiaridade da posição jurídica da Administração Pública reside 

precisamente no fato de que, embora seja, como qualquer outra pessoa jurídica, proprietária de um interesse 

secundário pessoal, a sua função precípua não é realizar esse interesse secundário, pessoal, mas sim 

promover o interesse coletivo, público, primário. Assim, o interesse secundário, da entidade administrativa, 

pode ser realizado, como qualquer outro interesse secundário individual, apenas no caso e na medida em que 

coincida com o interesse público”. (Id.). 
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Enquanto no interesse público primário encontramos o verdadeiro fim a que se destina a 

administração pública, visando o interesse da coletividade – e, nesse contexto, possui supremacia 

sobre o particular –, o interesse público secundário diz respeito ao interesse patrimonial do 

Estado. A propósito, convém destacar as lições de Diogo de Figueiredo Moreira Neto a 

respeito do tema:  

Está-se diante de duas categorias de interesse públicos, os primários e os secundários 

(ou derivados), sendo que os primeiros são indisponíveis e o regime público é 

indispensável, ao passo que os segundos têm natureza instrumental, existindo para 

que os primeiros sejam satisfeitos, e resolvem-se em relações patrimoniais e, por 

isso, tornam-se disponíveis na forma da lei, não importando o regime. [...]  

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

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

e estejam no comércio, e que são, por esse motivo e normalmente, objeto de 

contratação que vise a dotar a Administração e seus delegados, dos meios instrumentais 

de modo a que estejam em condições de satisfazer os interesses finalísticos que 

justificam o próprio Estado.137 

A distinção entre interesse público primário e secundário também já foi objeto de análise 

pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica de trecho extraído do referido acórdão: 

Não se deve confundir os conceitos de indisponibilidade do interesse público e 

disponibilidade de direitos patrimoniais. 

A escorreita exegese da dicção legal impõe a distinção jus-filosófica entre o interesse 

público primário e o interesse da administração, cognominado “interesse público 

secundário”, consoante as lições de Carnelutti, Renato Alessi, Celso Antonio Bandeira 

de Mello e do já citado Ministro Eros Grau. 

O Estado, quando atestada a sua responsabilidade, revela-se tendente ao adimplemento 

da correspectiva indenização, coloca-se na posição de atendimento ao “interesse 

público”. Ao revés, quando visa a evadir-se de sua responsabilidade no afã de minimizar 

os seus prejuízos patrimoniais, persegue nítido interesse secundário, subjetivamente 

pertinente ao aparelho estatal em subtrair-se de despesas, engendrando locupletamento à 

custa do dano alheio. 

Destarte, é assente, na doutrina e na jurisprudência que, indispensável, é o interesse 

público, e não o interesse da administração.138 

Nesse contexto, o interesse público primário é inequivocamente indisponível por sua 

própria natureza, mas o interesse público secundário pode ser objeto de disposição pelo Estado.139  

                                                           
137 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Arbitragem nos contratos administrativos. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v.209, p.84-85, jul./set. 1997. 
138 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2º Seção. Mandado de Segurança nº 11.308, Distrito Federal, 

Relator: Ministro Luiz Fux. Data de Julgamento: 09/04/2008. Publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 

19/05/2008. 
139 Também nesse sentido, ressalta Selma Lemes: “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 
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Outro ramo da doutrina entende de forma diversa. Rechaçando a divisão de interesse 

público140, sustenta essa corrente que o critério geral a ser observado em relação à arbitrabilidade 

objetiva deve levar em consideração a natureza da relação travada com o particular. Nesse 

sentido, qualquer direito real ou obrigacional que a administração pública venha a ter junto ao 

privado, ou o contrário, e que não exista vedação legal de modo a torná-lo indisponível ou 

inalienável, é passível de ser arbitrável.141  

A interpretação dessa vertente doutrinária é que os direitos disponíveis correspondem 

àqueles direitos negociáveis. Nesse sentido, Alexandre dos Santos Aragão142 defende, por 

exemplo, que “o campo de arbitrabilidade envolvendo a Administração Pública – e assim, o 

conceito de disponibilidade para esse efeito no Direito Administrativo – corresponde às 

matérias contratualizáveis”. Ainda sobre o tema, sustenta o autor o seguinte: 

Na verdade, como demonstraremos e exemplificaremos adiante, o que deve ser enfocado 

para a definição da arbitrabilidade de um direito administrativo é a sua procedência 

normogenética. Se a prerrogativa examinada decorrer diretamente da lei (ou de qualquer 

outra fonte heterônoma), ela será insuscetível de apreciação em instância arbitral. 

Por outro lado, caso o direito sub judice, ainda que previsto mediatamente em Lei (ou em 

outro ato normativo estatal), demandar o assentimento particular para a sua constituição, 

não necessariamente para o seu exercício, ele poderá ser objeto de arbitragem.143 

O fato objetivo é que os mais variados entendimentos e interpretações são defendidos 

pelos doutrinadores acerca dessa matéria144, a partir de diversos pontos de vista. Tal fato acaba 

                                                                                                                                                                                     

Ferreira. Arbitragem na administração pública: fundamentos jurídicos e eficiência econômica. São Paulo: 

Quartier Latin, 2007. p.131-132). 
140 Segundo Alexandre Santos de Aragão “[...] se a distinção entre interesse público primário e secundário já 

nos parece artificial e imprecisa, já que a relação de instrumentalidade intrínseca existente entre eles os 

torna, ao menos em parte, indissociáveis, não restam dúvidas quanto à sua impropriedade para determinar 

quais controvérsias podem ou não ser arbitradas. Repise-se: tanto os interesses públicos primários como os 

secundários são indisponíveis. Basta observar, para comprovar o ponto, que o Estado não pode dispor 

livremente dos seus bens dominicais nem dos seus créditos pecuniários, salvo mediante prévia lei 

autorizativa de alienação ou isenção fiscal”. (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Arbitragem no direito 

administrativo. Revista da AGU, Brasília-DF, v.16, n.3, p.31, jul./set. 2017). 
141 Nesse sentido, Eros Roberto Grau sustenta que “sempre que puder contratar, o que importa disponibilidade 

dos direitos patrimoniais, poderá a Administração, sem que isso importe disposição do interesse público, 

convencionar cláusulas de arbitragem”. (GRAU, Eros Roberto. Arbitragem e contrato administrativo. 

Revista Trimestral de Direito Público, , São Paulo, n.32, p.20, 2000). 
142 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Op. cit., p.243.  
143 Ibid., 262.  
144 Maria Sylvia Zanella Di Pietro sintetizou as diversas vertentes doutrinárias sobre o tema da seguinte forma: 

“Muitos critérios têm sido apontados pela doutrina e jurisprudência e que podem ser resumidos: a) é possível 

usar a arbitragem quando se trata de ato de gestão (em que a Administração Pública atua sem o seu poder de 

império, ou seja, como se fosse um particular na gestão de seus negócios); nessa situação ela se iguala ao 

particular, ao contrário do que ocorre quando se trata do ato de império; b) o princípio da indisponibilidade 

do interesse público não se confunde com a ideia de direitos patrimoniais indisponíveis; o interesse público é 

sempre indisponível; os direitos patrimoniais podem ser disponíveis ou indisponíveis; c) é possível a 

arbitragem em relação aos serviços comerciais e industriais do Estado, ou seja, quando se trata de atividade 
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por resultar em interpretações díspares acerca dos limites das matérias relacionadas à administração 

pública que podem ser submetidas ao procedimento arbitral. A ausência de consenso nessa matéria, 

consequentemente, fomenta uma indesejável insegurança jurídica na adoção da arbitragem 

que pode inibir a utilização da arbitragem em determinados litígios que tenham como parte o 

Poder Público. 

Inexistindo convergência na doutrina acerca das matérias que podem ser veiculadas 

no procedimento arbitral145, adere-se, neste trabalho, a conclusão exposta por Bruno Lopes 

Megna, que bem sintetizou os limites objetivos das matérias que podem ser submetidas à 

arbitragem a nosso entender: 

Assim, conclui-se que, no Direito brasileiro, conceitualmente, não há diferença 

ontológicas nos critérios de arbitrabilidade objetiva – e nem de arbitrabilidade 

subjetiva (cf. tópico 3.1.3) – entre pessoas públicas e pessoas privadas: ambas só 

poderão submeter à arbitragem (i) os direitos jurisdicionáveis (que podem ter destino 

decidido por jurisdição, seja estatal seja arbitral, o que excluiu o poder de polícia e o 

mérito da discricionariedade administrativa, assim como as cláusulas regulamentares 

que os instrumentalizam); (ii) destes, os direitos que apresentam patrimonialidade, 

aferida da expressão econômica da relação jurídica (o que excluiu, desde logo, os 

poderes de império em sí, embora não exclua eventual repercussão patrimonial que 

possam ter), e (iii) destes, os que admitam disponibilidade aferida da negociabilidade do 

objeto (o que inclui parte importante dos atos de gestão, mas não todos eles), sempre 

se pressupondo, claro, (iv) que o objeto seja lícito, possível e determinado ou 

determinável, pois não se presta a arbitragem de instrumento de fraude à lei (deve 

apresentar, portanto, arbitrabilidade como possibilidade jurídica lato sensu).146 

Os conceitos expostos nesse capítulo serão os fundamentos centrais para análise que 

será realizado no capítulo subsequente, a respeito da arbitrabilidade das matérias expropriatórias. 

                                                                                                                                                                                     

econômica em sentido estrito, tal como entendeu o STJ no REsp n.
o
 606.345/RS e n.

o
 612.439/RS, em que foi 

relator o Ministro João Otávio de Noronha; d) é possível a arbitragem nos atos negociais, em que a Administração 

se iguala ao particular, porque age sem prerrogativas públicas; e) é possível nos contratos de direito privado 

firmados pela Administração Públicos; f) é possível nas empresas estatais que exercem atividade econômica, 

com fundamento no art.173, §1.
o
, inc. II, da Constituição Federal, já que esse dispositivo prevê a sujeição 

dessas empresas ao mesmo regimento jurídico das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e 

obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. Na mesma medida, todos esses critérios são validos. 

Uns não excluem os outros”. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. A arbitragem em contratos 

administrativos: repercussões da nova Lei n.
o
 13.129, de 26.5.15. In: CÂMARA, Alexandre Freitas; PIRES, 

Adilson Rodrigues; MARÇAL, Thaís Boa (Coords.). Estudos de direito administrativo em homenagem 

ao professor Jessé Torres Pereira Junior. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p.276). 
145 Recentemente foi publicada no Diário Oficial da União o Decreto n.

o
 10.025, o qual cuidou de regulamentar 

a arbitragem como método para resolver litígios que envolvam a administração pública federal. O referido 

Decreto ampliou a matéria anteriormente prevista no âmbito do Decreto n.
o
 8.465 de 2015 que estabelecia as 

regras para a utilização da arbitragem exclusivamente no setor portuário, alcançando agora os setores portuário e 

de transporte rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroportuário. O artigo 2.
o
 do Decreto n.

o
 10.025 estabelece 

como direitos disponíveis as questões relacionadas (i) as questões relacionadas à recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos; (ii) o cálculo de indenizações decorrentes de extinção ou de transferência do 

contrato de parceria; e (iii) o inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes, incluídas a 

incidência das suas penalidades e o seu cálculo. 
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2.5 Particularidades da arbitragem com a Administração Pública 

A presença da Administração Pública nos litígios arbitrais também demanda a 

observação de alguns aspectos e características específicos, como as questões relacionadas à 

publicidade dos atos, à vedação ao julgamento por equidade e os critérios de escolha de árbitros 

ou de instituições arbitrais, a questão do ônus do pagamento das custas e a necessidade da sede da 

arbitragem no país cumpre verificar algumas especificidades relacionadas com o procedimento 

arbitral propriamente.  

Tal fato significa que a permissão para a submissão do litígio envolvendo a 

Administração Pública não é suficiente para o efetivo emprego da arbitragem, devendo esse 

método se subordinar também a outros preceitos normativos que permeiam as questões envolvendo 

o Poder Público. Conforme será exposto brevemente neste capítulo, para as arbitragens em 

que figura como parte a Administração Pública direta ou indireta, existem dois pressupostos 

fundamentais a serem observados, notadamente: a vedação ao julgamento por equidade e a 

necessária publicidade dos atos praticados147, além de outros aspectos procedimentais que 

devem ser adequados às diretrizes do direito administrativo. 

Nesse contexto, nos capítulos a seguir analisaremos as principais peculiaridades que 

envolvem os procedimentos arbitrais que tenham como parte a administração pública direta 

ou indireta, destacando a compreensão da doutrina acerca desses temas. 

2.5.1 A necessária publicidade 

Uma das características mais relevantes e atrativas do procedimento arbitral aos 

particulares é a possibilidade de tramitação privacidade que pode lhe ser assegurada.148 Embora 

não esteja expressamente previsto na Lei de Arbitragem (Lei n.
o
 9.307/1996 e suas atualizações), 

o dever de confidencialidade, as partes, na medida de sua autonomia negocial, possuem a 

                                                                                                                                                                                     
146 MEGNA, Bruno Lopes. Arbitragem e administração pública: fundamentos teóricos e soluções práticas. 

Belo Horizonte: Fórum, 2019. p.163-164. 
147 Dispõe o parágrafo 3.

o
 do artigo 1.

o
 da Lei de Arbitragem vigente que “A arbitragem que envolva a 

administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade”. 
148 Nos termos do parágrafo 6.

o
 do artigo 13 da Lei de Arbitragem “No desempenho de sua função, o árbitro 

deverá proceder com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição”. No mesmo 
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prerrogativa de estipular essa obrigação em convenção ou de escolher câmara arbitral que já 

possua essa disposição em seu regulamento – e, assim, geralmente, utilizam-na a fim de 

proteger informações sensíveis e estratégicas de suas operações comerciais. 

Importante frisar que essa confidencialidade decorre apenas de uma obrigação 

contratual, podendo ser mitigada em circunstâncias específicas em que haja imposição legal 

ou judicial, de prestar informações a terceiros ou às autoridades competentes, e sempre que se 

mostrar necessário ao exercício pleno do direito de ação, previsto artigo 5.
o
, inciso XXXV da 

Constituição Federal.149 

Entretanto, as arbitragens envolvendo entes estatais não seguem as mesmas premissas 

daquelas realizadas entre particulares. Com efeito, em função de explícita determinação 

constitucional, em relação à observância ao princípio da publicidade150, a prática de preservação 

do sigilo arbitral não se aplica à Administração Pública, como bem reforça o artigo 1.
o
, §3.

o
 da 

Lei de Arbitragem. Objetiva-se, com isso, garantir o acesso, a transparência e a fiscalização 

de seus atos pela sociedade. 

Isso não pode importar, todavia, em interpretação literalista da aludida norma, a 

ponto de permitir o acesso irrestrito do público geral a todos os documentos do procedimento 

arbitral. Nesse sentido, destaca-se que a própria Constituição não atribui caráter absoluto ao 

princípio da publicidade, assegurando não só a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, 

da honra e imagem, mas também o resguarde do sigilo de informações essenciais à segurança 

da sociedade e do Estado.151 

Assim, numa ponderação dos interesses envolvidos, estando de um lado a transparência 

exigida dos agentes públicos e, de outro, a privacidade atrelada ao instituto da arbitragem, 

concluiu Carlos Alberto Carmona que “o princípio da transparência deve ser respeitado, 

                                                                                                                                                                                     

sentido, CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo, um comentário à Lei 9.307/96. 2.ed. São 

Paulo: Atlas, 2014. p.211. 
149 Como explicam Rodrigo Garcia da Fonseca e Andre Luizi da Correia, “a confidencialidade contratual poderá 

ser mitigada, por exemplo, nas hipóteses em que há o dever legal de prestar informações aos acionistas de 

companhias abertas; para cumprir decisão do poder judiciário; em razão de exigências formuladas pelas 

autoridades da receita federal; e sempre que, para o adequado exercício do direito de ação, o uso de 

informações e documentos de um processo arbitral for necessário para comprovação do direito alegado, 

como ocorre nos casos de propositura de ação anulatória de sentença arbitral ou para se obter o cumprimento 

forçado dela. Do mesmo modo, se a informação já for de conhecimento público, não se poderá invocar a 

confidencialidade como fundamento para se proibir a sua disseminação. Em todos esses casos, e desde que 

não haja abuso com a eventual divulgação desnecessária e não solicitada de informações do processo 

arbitral, não haverá responsabilização pela inobservância da confidencialidade contratual”. (ANDRADE, 

Gustavo Fernandes de. Arbitragem e Administração Pública: da hostilidade à gradual aceitação. In: 

CAMPOS MELLO, Leonardo de; BENEDUZI, Renato Resende (Coord.). A reforma da arbitragem. Rio 

de Janeiro: Forense, 2016. p.433). 
150 Nesse sentido, Arts. 5.

o
, XIV e XXXIII, 37, caput, e §3.

o
, II da Constituição Federal.  

151 Art. 37, 3.
o
, II da Constituição Federal. 
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dando-se acesso aos interessados à decisão e aos atos essência do processo arbitral (quando 

necessário), preservando-se, porém, o sigilo dos debates e a confidencialidade dos documentos 

que instruem o processo arbitral”.152 

Em suma, a divulgação de informações relacionadas a procedimento arbitrais em que 

há participação da Administração Pública deve ser feita de forma moderada e dentro dos 

limites necessários para que os órgãos de controle – e, em última análise, a sociedade –, 

possam realizar a fiscalização efetivam dos atos de gestão do Poder Público. Evidentemente, 

nestas hipóteses, os dados relacionados a segredos industriais e posições estratégicas de 

mercado de particulares devem ser resguardados com as devidas cautelas, sendo vedado o seu 

uso pelo tribunal arbitral ou por quaisquer das partes, inclusive, pelo Estado.153 

Como se vê, a Lei de Arbitragem não regulamentou de forma exaustiva quais seriam 

os atos procedimentais que deveriam ser revelados para garantir o cumprimento do princípio 

da publicidade. Para preencher essa lacuna, algumas instituições arbitrais vêm buscando 

inserir em seus regulamentos a possibilidade de disponibilização de informações de determinados 

documentos atinentes às arbitragens com a Administração Pública, por elas administradas, no 

intuito de conferir maior segurança e previsibilidade a tais situações.154 

2.5.2 Vedação ao julgamento por equidade 

Outra importante característica do procedimento arbitral consiste na possibilidade de 

as partes, prestigiando a autonomia negocial, estipularem, em cláusula compromissória ou no 

termo de compromisso, o direito material aplicável ao deslinde da controvérsia, podendo ser 

convencionado, inclusive, o julgamento com base no direito positivo ou por equidade.155  

                                                           
152 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2007. p.67. 
153 Prevê o artigo 206 da Lei n.

o
 9.279/1996 que “Na hipótese de reveladas, em juízo, para a defesa dos 

interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de 

indústria ou de comércio, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o 

uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades”. 
154 A título exemplificativo: Regulamento de arbitragem da CAMARB – Câmara de Arbitragem Empresarial – 

Brasil, disponível em http://www.camarb.com.br; Resolução Administrativa n.
o
 115/2016 do CAM-CCBC – 

Centro de Arbitragem e medição da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, disponível em 

http://www.ccbc.org.br; e Regulamento de Arbitragem da CAM/FIEP – Câmara de Arbitragem e Mediação 

da Federação das Indústrias do Paraná, disponível em http://fiepr.org.br. 
155 Diz o artigo 2.

o
 da Lei n.

o
 9.307/96: “A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes”. 

http://www.camarb.com.br/
http://www.ccbc.org.br/
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Nesta última modalidade, não obstante as disposições legais aplicáveis, o arbitro 

poderá fundamentar seu convencimento pautado em uma análise sobre a prudência, o uso e os 

costumes, a fim de buscar a decisão mais justa possível ao caso concreto que lhe é apresentado. 

Contudo, no que se refere aos conflitos decorrentes de contratos firmados com a 

Administração Pública, a Lei de Arbitragem vedou expressamente a utilização de equidade 

como parâmetro de julgamento, permitindo apenas a instauração de arbitragem de direito.156 

Essa vedação encontra-se em consonância ao princípio da legalidade, aos quais todos os atos 

administrativos estão vinculados, por força do art. 37 da Constituição Federal. 

Sendo assim, considerando que a atuação dos agentes estatais está adstrita aos limites 

estabelecidos em Lei, é perfeitamente compreensível a opção do legislador em impedir que os 

conflitos relativos a interesses públicos sejam dirimidos por equidade. 

2.5.3 Outras particularidades: idioma, sede do procedimento arbitral e escolha dos 

árbitros 

Conquanto a Lei de Arbitragem não imponha nenhum requisito quanto ao idioma das 

arbitragens envolvendo a Administração Pública, existem, atualmente, diversas leis específicas 

disciplinando a matéria e estabelecendo a necessidade de o procedimento ser realizado em 

língua portuguesa.157  

Nesse contexto, apontam Flavia Bittar Neves e Felipe Moraes158 que, tal opção do 

legislador justifica-se, pois “em se tratando de conflitos envolvendo os contratos firmados 

com a Administração Pública, que são preponderantemente regidos pelo Direito Brasileiro, 

por regra, haverá a atuação de advogados públicos brasileiros, dos quais não se pode exigir a 

fluência de idioma estrangeiro para exercer o patrocínio ou defesa de suas causas”. 

Ademais, em que pese a seleção do idioma não apresente maiores repercussões 

práticas à instauração do procedimento, a escolha da sede da arbitragem enseja efeitos diretos 

                                                           
156 Estabelece o artigo 2.

o
, §3.

o
 da Lei n.

o
 9.307/96: “A arbitragem que envolva a administração pública será 

sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade”. 
157 Confira-se, por exemplo, a Lei de Concessões (Lei n.

o
 8.987/1995), a Lei de Parcerias Público-Privadas (Lei 

n.
o
 11.079/2004), a regulamentação da Lei dos Portos (Decreto n.

o
 8.465/2015) e a recente Lei de relicitação 

dos setores rodoviários, ferroviários e aeroportuários (Lei n.
o
 13.448/2017). 

158 NEVES, Flavia Bittar, MORAES, Felipe. Peculiaridade do procedimento em arbitragem com a Administração 

Pública. In: MUNIZ, Joaquim de Paiva; BONIZZI, Marcelo José M.; FERREIRA, Olavo A. V. Alves (Coord.). 

Arbitração e administração pública: temas polêmicos. Ribeirão Preto, SP: Migalhas, 2018. p.420. 
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ao particular e ao ente estatal. Efetivamente, uma vez convencionada a sede da arbitragem, 

estar-se-á fixando, por consequência lógica, a racionalidade do laudo arbitral e o foro 

judiciário competente para apreciar eventual medida incidental, bem como para propositura 

da ação anulatória prevista no artigo 33 da Lei n.
o
 9.307/1996.159 

Não por outro motivo, os Estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro160 acrescentaram 

às suas legislações a disposição de que seus procedimentos arbitrais deverão ser sediados, 

preferencialmente, em suas respectivas capitais. 

Por fim, a escolha do arbitro é certamente a etapa crucial de qualquer arbitragem, 

devendo as partes refletir profundamente com seus respectivos advogados antes de tomar uma 

decisão definitiva a respeito, como acima demonstrado. Isso porque, um dos pilares deste 

meio de resolução de conflitos consiste na possibilidade de livre escolha de julgador, quem 

ficará encarregado de dirimir o impasse. Por esse motivo, a instauração de um tribunal arbitral 

sem o profissional adequado poderá acarretar em resultados catastróficos. 

Conforme dispõe o artigo 13 da Lei de Arbitragem, toda pessoa pode atuar como 

árbitro de uma disputa, desde que seja capaz e disponha da confiança dos litigantes, sendo 

possível, ainda, a inserção na convenção de outras qualificações necessária em convenção. 

Porém, no que concerne à Administração Pública, a escolha de arbitro tem natureza de ato 

discricionário. Portanto, sua tomada de decisão deve ser obrigatoriamente feita de maneira 

motivada, com base em critérios de expertise, credibilidade e experiência, pois são passíveis 

de posterior verificação pelos órgãos competentes.  

2.6 Conclusão parcial 

A partir da análise das principais características da arbitragem, verificou-se que esse 

método adequado de solução de controvérsias apresenta diversas vantagens em relação ao processo 

                                                           
159 Nesse sentido, especifica Adriana Braghetta: “o estudo de sede, do ponto de vista jurídico, tem repercussão 

para: (i) a definição da racionalidade do laudo com reflexão na execução; (ii) definição da competência do 

judiciária para controle do laudo via ação de nulidade; (iii) a lei de sede tem papel subsidiário para regular a 

validade da convenção arbitral; e (iv) a lei de sede também desempenha papel importante nas disposições 

procedimentais imperativas, que podem representar limitações à vontade das partes na escolha de 

instituições, na escolha de árbitros, ou mesmo na atuação de advogados, entre outros”. (BRAGHETTA, 

Adriana. A importância da sede da arbitragem. In: LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto; 

MARTINS, Pedro Batista (Coord.). Arbitragem: estudos em homenagem ao Prof. Guido Fernandes da 

Silva Soares. São Paulo: Atlas: 2007. p.25). 
160 Lei Estadual de Minas Gerais n.

o
 19.477/2011 e Decreto Estadual do Rio de Janeiro n.

o
 46.245/2018. 
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estatal, justificando a sua utilização como alternativa ao Poder Judiciário. A celeridade no 

procedimento arbitral (e no desfecho do caso), a tecnicidade dos árbitros no tema objeto do 

litígio, a flexibilização dos atos praticados no âmbito do procedimento, entre outros temas 

cuja origem é bem representada pela ampla autonomia da vontade concedida às partes, 

representam verdadeiros benefício aos envolvidos no litígio. 

Ainda neste capítulo, verificamos também que o emprego de métodos alternativos de 

resolução de disputas entre particulares e a Administração Pública, notadamente a arbitragem, 

sempre esteve presente em controvérsias junto ao Poder Público, embora a evolução do tema 

tenha efetivamente ocorrido após a promulgação da Lei n.
o
 13.129/2015, a qual introduziu 

importantes dispositivos que inegavelmente admitem a utilização do método arbitral. 

Analisamos também os limites subjetivos e objetivos das matérias que podem ser 

submetidas à arbitragem, destacando as diversas correntes sobre a matéria e a evolução do tema 

até os dias atuais, em que se buscou definir a tendência atual da doutrina e da jurisprudência 

sobre o tema. Por último, destacamos as peculiaridades relacionadas à arbitragem com a 

administração pública, em especial às normas que devem ser observadas qunato ao idioma, à 

sede do procedimento arbitral e à escolha dos árbitros. 

Apesar das restrições e peculiaridades envolvendo os litígios com a administração 

pública, é possível compreender, a partir das análises realizadas neste capítulo e considerando 

os problemas delineados no capítulo 1, que a adoção da arbitragem com a finalidade de definir 

as divergências nas desapropriações pode apresentar benefícios tanto ao particular quanto à 

Administração Pública. As vantagens proporcionadas pelo procedimento – notadamente a 

autonomia da vontade, a celeridade a escolha dos árbitros, entre outras – podem solucionar os 

problemas delineados no capítulo 1. Assim, conclui-se que a utilização desse mecanismo 

alternativo (e adequado) de solução de controvérsias nas demandas expropriatória pode ser 

benéfica aos envolvidos no litígio. 
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3 A ARBITRAGEM NA DESAPROPRIÇÃO: A ARBITRABILIDADE DAS MATÉRIAS 

EXPROPRIATÓRIAS 

No curso da elaboração do presente estudo houve um avanço significativo na legislação 

que trata das questões expropriatórias. Após a aprovação em regime de urgência, foi 

sancionada, com vetos, e publicada no Diário Oficial da União, a Lei Federal n.
o
 13.867/2019. 

A referida legislação estabelece e regulamenta, definitivamente, a possibilidade de se utilizarem 

mecanismos alternativos de solução de controvérsias nas demandas expropriatórias, notadamente 

a mediação ou a arbitragem, com a finalidade de resolver as divergências nas desapropriações 

fundadas em utilidade pública. Dentro do atual contexto de consensualidade entre o Poder 

Público e o particular161, foram inseridos no Decreto-Lei n.
o
 3.365/1941 instrumentos efetivos 

e adequados como ferramenta na necessária busca pela solução dos conflitos expropriatórios 

de forma célere e eficiente. 

A inovação legislativa representa inegável avanço nas relações estabelecidas entre o 

Poder Público e o particular em busca da celeridade e eficiência na resolução das questões 

expropriatórias, permitindo que os litígios sejam resolvidos em intervalos de tempo mais 

razoáveis, situação que proporcionará um procedimento de compensação mais justo (evitando-se, 

consequentemente, a violação ao direito fundamental à integral indenização e a onerosidade 

excessiva ao Poder Público). 

Apesar da louvável iniciativa legislativa, nas hipóteses em que o conflito tem como 

parte o Poder Público, o tratamento da matéria requer uma série de questionamentos. Há, 

nesses casos, fundadas dúvidas acerca dos limites ao emprego da arbitragem – notadamente, 

relacionados à arbitrabilidade das matérias e à extensão dos procedimentos aplicáveis à 

Administração Pública, como visto no capítulo 2 –, considerando eventuais conflitos entre o 

procedimento arbitral e dogmáticas de difícil superação, fundados em interpretações emprestadas 

aos princípios norteadores da atuação do Poder Público. 

A ausência de consenso nessa matéria, consequentemente, acaba por fomentar certa 

insegurança jurídica na adoção da arbitragem, que pode inibir o efeito pretendido com a 

edição da Lei n.
o
 13.867/2019. 

                                                           
161 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 

2000. p.37-43. 
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Assim, nesse capítulo, pretendemos analisar o emprego da arbitragem como método 

adequado de resolução de litígios nas desapropriações, buscando a melhor compreensão acerca do 

alcance da nova regra voltada a fomentar o uso da arbitragem nos conflitos expropriatórios, 

com o objetivo de definir os respectivos limites e propondo, ao fim, instrumentos práticos 

para melhor utilizar esse importante instrumento na solução de divergências. 

3.1 As raízes históricas do emprego da arbitragem nas desapropriações 

A utilização da arbitragem nas desapropriações não é propriamente uma questão 

nova no sistema jurídico nacional. Ao analisar o histórico das desapropriações é possível 

encontrar algumas técnicas com características similares à arbitragem, como conhecemos no 

cenário atual, utilizadas no passado também como forma de solução das controvérsias voltadas à 

recomposição dos particulares que tiveram seus bens expropriados.  

As primeiras manifestações da desapropriação no direito pátrio têm origem remota. 

Alguns doutrinadores enxergam as características desse instituto no Brasil-Colônia, ainda na 

vigência das Ordenações Filipinas de Portugal, quando a desapropriação ocorria de forma 

simples, direta e sem indenização.162,163 A inserção da desapropriação no contexto legal pátrio 

ocorreu definitivamente com a edição do Decreto em 21 de maio de 1821, emitido pelo Reino 

Unido Brasil-Portugal-Algarve. Naquela oportunidade, o legislador, no intuito de resguardar o 

particular de medidas autoritárias do Estado, vedou expressamente a expropriação forçada, 

sem que antes houvesse o ajuste e o pagamento do quantum indenizatório.164  

                                                           
162 Segundo Edemir Netto de Araújo, “Desde bem antes do Império, no Brasil-Colônia, eram vigentes as 

Ordenações Filipinas de Portugal, às quais, em seu Livro Segundo, Título XXXV, se integraram as 

determinações do rei D. Duarte sobre assim chamada „Lei Mental‟, de 1434 (só revogada, em Portugal, por um 

decreto de 1932), em que já se considerava incluída a desapropriação (simples, direta e sem indenização). 

(ARAÚJO, Edemir Netto de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005. p.1.006). 
163 Contrariando esse entendimento, José Cretella Junior registra que no período colonial a “forma déspota de 

governo não se compadecia com o conjunto de traços legais que limitam as medidas expropriatórias, visto 

que a imissão na propriedade particular se objetivava consoante a vontade do soberano.”. Como se verá 

abaixo, a desapropriação funciona também como garantia do proprietário. Daí porque, sem que fosse 

garantida a justa indenização do expropriado na época do Brasil-Colonia, Cretella Junior entenda que não 

estavam configurados os elementos essenciais do instituto. (CRETELLA JUNIOR, José. Tratado geral da 

desapropriação. Rio de Janeiro: Forense, 1980. v.1. p.11). 
164 Assim declarou o Conde dos Arcos à época: “Sendo uma das principaes bases do pacto social entre os homens a 

segurança de seus bens; e Constando-Me que com horrenda infração do Sagrado Direito de Propriedade se 

commettem os attentados de tomar-se, a pretexto de necessidades do Estado, e Real Fazenda, effeitos de 

particulares contra a vontade destes, e muitas vezes para se locupletarem aquelles, que os mandam violentamente 

tomar; e levando sua atrocidade a ponto de negar-se qualquer título para poder requerer a devida 

indemnisação: Determino que da data deste em diante, a ninguem possa tomar-se contra sua vontade causa 
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A Constituição Imperial de 1824 adotou redação semelhante em seu artigo 174, 

inciso XXII. Naquele momento, em razão da disseminação das ideias franco-revolucionárias, foi 

consagrado em nosso ordenamento a plenitude do direito de propriedade e o caráter excepcional 

da desapropriação: 

É garantido o direito de propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem público 

legalmente verificado exigir o uso, e emprego da propriedade do cidadão, será ele 

previamente indenizado do valor dela. A lei marcará os casos em que terá lugar esta 

única exceção e dará as regras para se determinar a indenização. 

Outros textos normativos vieram posteriormente a disciplinar esse instituto, fixando 

regras rígidas que regularam a indenização à época, garantindo a impossibilidade de dispor da 

propriedade sem que antes fosse o proprietário adequadamente recompensado pela privação 

do bem. Nesse sentido, em 9 de setembro de 1826 foi editada a Lei n.
o
 422, na qual se 

estabeleceram as situações em que a necessidade e a utilidade pública teriam preponderância em 

relação à propriedade privada, delimitando, na mesma oportunidade, as regras e os critérios a 

serem observados e seguidos na apuração da indenização do expropriado.  

Naquela época, consideravam-se casos de necessidade pública as situações nas quais a 

coisa alheia pudesse servir aos propósitos de defesa da soberania nacional, segurança pública, 

socorro em tempos extraordinários de calamidade e manutenção da salubridade pública. 

Igualmente, representavam circunstâncias passiveis de desapropriação por utilidade pública 

aquelas que atendessem aos interesses das instituições de caridade, das fundações de casas de 

instrução de mocidade e da comodidade geral, bem como para fins de decoração pública.  

Ainda segundo o seu artigo 4.
o
, a apuração do quantum indenizatório deveria ser 

calculada consoante os critérios relacionados ao valor intrínseco do bem, à sua localidade e ao 

proveito econômico auferido pelo proprietário sobre utilização da coisa. Esse procedimento 

deveria ser realizado por árbitros nomeados tanto pelo Procurador da Fazenda Pública, 

representando o Estado na posição de expropriante, como pelo dono da propriedade, conforme 

se depreende da leitura do citado dispositivo: 

                                                                                                                                                                                     

algunna de que fór possuidor, ou proprietário; sejam quaesquer que forem as necessidades do Estado, sem 

que primeiro de cornmum acordo se ajuste o preço, que lhe deve por a Real Fazenda ser pago no momento da 

entrega; e porque pôde acontecer que alguma vez faltem meios proporcionaes a tão promptos pagamentos: 

Ordeno, nesse caso, que ao vendedor se entregue Título apparelhado para em tempo competente haver sua 

lndemnisação. quando elle sem constrangimento consinta em lhe ser tirada a cousa necessaria ao Estado‟ e 

aceite aquelle modo de pagamento. Os que o contrario fizerem incorrerão na pena do dobro do valor a 

beneficio dos offendidos. O Conde dos Arcos, do Conselho de Sua Magestade, Ministro e Secretario de 

Estado dos Negocios do Reino do Brazil, e Estrangeiros, o tenha assim entendido, e o faça executar com os 

despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 21 do Maio de 1821.”  
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Art. 4.
o
 O valor da propriedade será calculado não só pelo intrínseco, da mesma 

propriedade, como da sua localidade, e interesse, que della tira o proprietário; e 

fixado por árbitros nomeados pelo Procurador da Fazenda Publica, e pelo dono 

da propriedade. 

Diante da necessidade de execução de obras para ampliação da infraestrutura do país, 

o instituto da desapropriação ganhou novas perspectivas no ano de 1845. Com a edição do 

Decreto n.
o
 353, acresceram-se às hipóteses de declaração de utilidade pública os casos de 

edificação pública de qualquer natureza, fundação de povoados e de hospitais, a abertura de 

vias, estradas, ruas e praças, além da construção de pontes, aquedutos, portos, entre outras 

benfeitorias destinadas ao aproveitamento público. 

Além disso, pela primeira vez, foram fixadas normas a serem observadas pelo Estado 

até a consumação do ato expropriatório. De acordo com os artigos 3.
o
 e 4.

o
 da citada legislação, 

todos os planos de obra que dependessem da realização de atos expropriatórios sobre prédios 

urbanos deveriam ser disponibilizados na Câmara Municipal competente, com o objetivo de 

dar conhecimento e colher eventuais impugnações aduzidas pelos proprietários e inquilinos 

residentes no local. Uma vez cumpridas todas as exigências burocráticas elencadas, dispunha 

o artigo 11 da citada legislação que incumbiria ao juiz cível pronunciar definitivamente a 

desapropriação através da intimação de todos os indivíduos envolvidos. 

Ultrapassada essas etapas prévias, dava-se início às negociações acerca das indenizações 

devidas ao expropriado. Ocorrendo divergência na fixação do quantum indenizatório em 

benefício do expropriado, a lei ainda previa a instauração de mecanismo inovador à época 

para dirimir essa controvérsia, estabelecendo a constituição de um júri local que teria a última 

palavra para o desfecho do caso.  

Esse júri era composto por sete árbitros, sendo três deles indicados pelos proprietários 

inscritos na lista de jurados do Município, os outros três escolhidos pelo representante da 

Fazenda Pública. O Juiz competente fazia a escolha do último componente. A esses jurados 

competia fixar, em decisão por maioria absoluta de votos, o valor da compensação do expropriado. 

Eis abaixo os referidos dispositivos: 

Art. 16. Se as ofertas não forem aceitas no prazo do artigo quatorze, e o Procurador, 

ou Agente da desapropriação, não annuir as exigências, serão as indemisações 

marcadas por hum Jury na forma seguinte. 

Art. 17. O Juiz do Cível designará na lista dos Jurados do Municipio, onde forem 

sitos os prédios, que devem desapropriar, dezoito dos principaes proprietários nella 

inseriptos, e formando com eles huma lista especial, a fará intimar ao proprietário, e 

ao Procurador, ou Agente da desapropriação, para comparecerem na primeira 

audiência, e cada hum escolher três Jurados da lista especial, com pena de revelia 

[...] 
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Além dos seis escolhidos pelas partes, ou à sua revelia, o Juiz do Cível escolherá 

mais hum, e os sete Jurados assim escolhidos, formaram o Jury, que deve fixar a 

indemnisação. 

Posteriormente, em 1855, editou-se o Decreto n.
o
 816, cujo objeto era autorizar  

a o Governo a estabelecer o processo para a desapropriação dos predios e terrenos 

que forem necessarios para a construcção das obras e mais serviços pertencentes á 

Estrada de ferro de Dom Pedro Segundo, e ás outras estradas de ferro do Brasil, e a 

marcar as regras para a indemnisação dos proprietarios.  

Com o objetivo de regulamentar o referido Decreto n.
o
 816, foi elaborado o Decreto 

n.
o 
1.664 de 20 de outubro de 1855. Estabeleceu-se, entre outras questões, que a indenização 

era um requisito indispensável à aquisição da posse do bem expropriado, conforme se verifica do 

teor do artigo 3.
o
: “O Empresario ou Companhia incumbida da construcção da estrada de ferro não 

tomará posse dos terrenos e predios desapropriados, sem que preceda á respectiva indemnisação”.  

O Decreto n.
o
 1.664 fixou procedimento nos casos em que ocorriam divergência em 

relação ao montante ofertado para a compensação da desapropriação. Nessa hipótese, seriam 

designados cinco árbitros – sendo dois deles indicados pela companhia responsável pela 

construção da estrada de ferro, dois nomeados pelos proprietários do bem e o último pelo 

Governo Imperial – com a missão de realizar a avaliação do bem objeto da desapropriação 

para aferir a justa indenização ao expropriado (artigos 8.
o
 e 12.

o
). 

Ainda nesse período, foi editada a Lei n.
o
 3.396 em 24 de novembro de 1888, estendendo 

a aplicação do Decreto n.
o
 1.644/1855 a questões relacionadas a desapropriações referentes às 

águas para abastecimento das “povoações”. Seguindo as orientações das legislações antecedentes, 

também foi previsto procedimento específico para o caso de dissenso em relação à indenização 

pela expropriação. Ocorrendo essa hipótese, a avaliação seria realizada por dois árbitros, 

utilizando como premissa para a fixação do valor da indenização o “volume ou força motora 

de que effectivamente utilizar-se o proprietario, ao tempo da desapropriação” (artigo 21, II).  

A promulgação da Constituição Republicana de 1891 inseriu definitivamente o instituto 

da desapropriação no ordenamento pátrio, assinalando de forma indisputável os requisitos para 

a configuração e consumação do instituto, notadamente a necessidade ou utilidade pública e a 

prévia indenização. Assim dispunha o seu artigo 72, §17, que “O direito de propriedade 

mantém-se em toda a sua plenitude, salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, 

mediante indenização prévia.”. 
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Em 26 de agosto de 1903, o Decreto n.
o
 1.021 autorizou o Poder Executivo a 

consolidar, através da edição do Decreto n.
o
 4.956, a legislação referente à desapropriação em 

um único diploma, responsável por regulamentar os processos de desapropriação até a metade 

do século XIX (quando fora revogado). Nesse período ainda ocorreu a edição do Código Civil 

de 1916, vindo a reafirmar os preceitos relacionados ao direito de propriedade que já estavam 

previstos e descritos no Texto Constitucional vigente naquele período. 

Em 1941, após a promulgação das Cartas Magnas de 1934 e 1937, toda essa sistemática 

sofreu uma intensa e completa reformulação. A edição do Decreto-Lei n.
o
 3.365 atualizou de 

maneira geral os trâmites administrativos e judiciais que envolviam a expropriação de bem 

particular, fixando também as hipóteses taxativas em que se considerava presente a utilidade 

pública, aptas a ensejar a deflagração do procedimento expropriatório. O processo de 

desapropriação continua sendo regulamentado pelo referido Decreto-Lei, também denominado 

de Lei Geral das Desapropriações.  

Em 1942, o Decreto-Lei n.
o
 4.812, editado durante o governo de Getúlio Vargas, 

ampliou as hipóteses de perda de propriedade, abrindo margem à requisição de bens móveis e 

imóveis necessários às Forças Armadas e à defesa passiva da população. Adiante, com o 

término da Segunda Guerra Mundial e a promulgação de uma nova Constituição em 1946, o 

alcance do instituto ganhou novos contornos. Foi agregado o conceito de “interesse social” ao 

rol de justificativas do Estado para exercício do direito de desapropriação, conforme dispôs o 

art. 146, §16 da Constituição Federal de 1946. 

Nos anos subsequentes, diversas disposições especiais vieram a ser editadas, 

somando-se à Lei Geral das Desapropriações, entre as quais se destacam a Lei n.
o
 4.132 de 1962, 

que regulamentou as hipóteses de desapropriação por interesse social; a Lei n.
o
 4.137 que 

conferiu competência ao CADE para desapropriação de empresas privadas; a Lei n.
o
 4.593 de 

1964, que dispõe sobre a desapropriação de terras para implementação de obras de contingência 

na região de seca do Nordeste; e a Lei n.
o
 4.504 de 1964, que dispõe sobre a desapropriação 

para fins de reforma agrária. 

Extrai-se dessa longa trajetória legislativa o fato de que a desapropriação, ao contrário do 

que aparenta, não corresponde a uma ameaça à propriedade privada, mas uma garantia de sua 

inviolabilidade, que apenas poderá ser excepcionada nos casos em que houver um interesse 

público maior envolvido, sempre conforme os casos específicos previstos em lei.  

Além disso, é possível constatar nos precedentes legislativos acima elencados os 

primeiros sinais do emprego de métodos semelhantes à arbitragem atualmente verificada para 

solucionar os litígios envolvendo a questão expropriatória. Embora não seja possível realizar uma 
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comparação com o instituto da arbitragem atualmente verificado, é forçoso reconhecer, por outro 

lado, que técnica similar (e inovadora à época) foi empregada em diversas oportunidades no 

curso da história da desapropriação para a resolução dos litígios expropriatórios.  

3.2 A nova perspectiva do Decreto-Lei n.
o
 3.365/1941 a partir da edição da Lei 

n.
o
 13.867/2019 

As perspectivas trazidas pelo Decreto-Lei nº 3.365/1941 representavam, à época de 

edição ato normativo, verdadeiras inovações no instituto da desapropriação. Em linhas gerais, 

simplificou-se o procedimento expropriatório até então conhecido, com o objetivo de 

imprimir maior celeridade nos ritos previstos para a operação do respectivo instituto.165 Entre 

as variadas alterações promovidas, é possível destacar as seguintes inovações introduzidas pela 

respectiva legislação da época166: (i) a fixação de procedimento específico e único para a 

desapropriação, com a unificação de todas as hipóteses de verificação do instituto na definição 

de utilidade pública; (ii) a extinção da verificação dos casos de necessidade ou utilidade 

pública; (iii) a expansão dos bens passíveis de expropriação, inserindo a possibilidade de 

atingir os bens públicos; (iv) o papel do juiz no estabelecimento da contrapartida devida ao 

expropriado; (v) a imissão provisória na posse; entre outros. 

Apesar do caráter inovador da respectiva legislação naquele período histórico, 

ultrapassados mais de 70 anos da sua promulgação, a doutrina vinha defendendo a revisão do 

Decreto-Lei n.
o
 3.365/1941. Defendiam alguns doutrinadores uma reforma que adequasse a 

respectiva legislação ao atual contexto constitucional pós-1988, uma vez que não se pode 

                                                           
165 Segundo José Ailton Garcia, “Há que se considerar, ainda, que, à época da propositura do anteprojeto de lei 

que resultou no Decreto-Lei n.
o
 3.365/41, as desapropriações eram regidas basicamente pelo Decreto 

n.
o
 4.965/1903 – que regulava o processo de desapropriação por necessidade pública ou utilidade pública – e 

pelo Decreto-Lei n.
o
 1.283, de 18 de maio de 1939, que tratava acerca do processo das desapropriações nas 

hipóteses de obras de competência da união e Distrito Federal. Ambas as normas foram elaboradas por J.J. 

Seabra durante o governo do então Presidente Francisco de Paula Rodrigues Alves. Denota-se que a 

legislação então em vigor estava defasada, uma vez que havia sido produzida sob a Constituição de 1891, e 

já sobrevivido às Constituições de 1934 e 1937”. (GARCIA, José Ailton. Desapropriação: comentários ao 

Decreto-Lei n.
o
 3.365/41 e à Lei n.

o
 4.132/62. São Paulo: Atlas, 2015. p.5). 

166 VALE, Murilo Melo. Desapropriações: análise crítica do marco legal das expropriações administrativas no 

direito brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p.46. 
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prescindir desse importante instrumento voltado a promover os projetos de infraestrutura, 

essenciais ao desenvolvimento e crescimento nacional.167  

A principal motivação externada pela doutrina diz respeito ao caráter autoritário e 

interventivo dos dispositivos constantes da norma – promulgada à época do Estado Novo. 

Argumentava-se que a legislação deveria ceder lugar às teorias garantistas apresentadas na 

Constituição Federal 1988, as quais protegem e beneficiam os direitos fundamentais 

(notadamente o direito de propriedade) e também aqueles relacionados aos temas processuais 

(especificamente o devido processo legal e a duração razoável do processo).168 A principal 

preocupação (e também o desafio) é estabelecer o equilíbrio entre as prerrogativas do Poder 

Público e sem ingressar de forma nociva no direito do particular.169  

De fato, a adoção de mecanismos autoritários parece não encontrar respaldo no novo 

contexto de transformações do direito administrativo verificado nas últimas décadas. 

A complexidade das relações atualmente travadas impôs ao Estado a necessidade de revisitar 

formas clássicas de atuação, até então baseadas em uma posição privilegiada em relação ao 

cidadão, com o objetivo de responder adequadamente aos novos desafios impostos pela 

sociedade.170 As amplas transformações demonstram que a atividade administrativa, até então 

regida pela ideia de autoridade, estabelecida a partir de imposições unilaterais, e com as 

prerrogativas exorbitantes, deveria se voltar à lógica da consensualidade, informada pela 

negociação e bilateralidade.171 Dentro dessa nova perspectiva, insere-se a ideia de um direito 

administrativo mais afeto à cooperação que à subordinação.  

                                                           
167 Alguns doutrinadores defendem que a Constituição Federal de 1988 não recepcionou diversos dispositivos 

previstos no Decreto-Lei n.
o
 3.365/1941.. 

168 Nesse sentido, Jessica Acoccela defende que “[...] não é possível negar que o modelo de desapropriação – 

um dos temas, podemos dizer, mais clássicos do nosso Direito Administrativo –, tal como praticado na 

atualidade, está em crise, sobretudo em razão da incompatibilidade de importantes normas do regime 

jurídico até hoje vigente com a atual ordem constitucional. Essa crise manifesta-se, por exemplo, pela 

demora no pagamento da indenização devida ao particular afetado, pela ainda persistente apropriação 

pública, em alguns casos, da propriedade privada, em desrespeito às garantias do devido processo legal e da 

justa e prévia indenização em dinheiro”. (ACOCELLA, Jessica. O significado constitucional da justa 

indenização expropriatória. Revista da Faculdade de Direito da UERJ, n.27, 2015. Disponível em: 

<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj/article/view/11520>. Acesso em: 29 nov. 2019). 
169 MOREIRA, Egon; GUIMARÃES, Bernardo Stabel. A desapropriação no Estado Democrático de Direito. 

In: ARAGÃO, Alexandre Santos de; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo (Coord.). Direito 

administrativo e seus novos paradigmas. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p.595). 
170 Nesse sentido, SCHIRATO, Vitor Rhein; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Consenso e legalidade: vinculação 

da atividade administrativa consensual do direito. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado, 

Salvador, n.24, 2011. Disponível em: <http://fliphtml5.com/fdns/zuir/basic>. Acesso em: 29 nov. 2019. 
171 SCHIRATO, Vitor Rhein; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Consenso e legalidade: vinculação da atividade 

administrativa consensual do direito. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado, Salvador, n.24, 

2011. Disponível em: <http://fliphtml5.com/fdns/zuir/basic>. Acesso em: 29 nov. 2019. 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj/article/view/11520%3e
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Nesse sentido, considerando que o direito administrativo não é uma doutrina estática e 

revela-se a cada dia mais interligada com o direito constitucional172, pleiteava-se a adequação 

da Lei Geral de Desapropriação às transformações pelas quais passam a sociedade, o Estado e 

o Poder Público.173 Defende-se, por conseguinte, a releitura do Decreto-Lei n.
o
 3.365/1941, 

interpretando a suas características a partir de um contexto compatível as regras constitucionais, 

enquanto não realizada uma profunda revisão na legislação expropriatória.  

A nova perspectiva inserida pela análise administrativo-constitucional conduz 

naturalmente à implementação da consensualidade como alternativa preferível à imperatividade, 

especialmente nos litígios. Contudo, essa não era a realidade perceptível no âmbito das 

demandas expropriatórias. Persistia a ausência de uma proposta organizada e bem definida com o 

objetivo de promover a soluções de dissidências eventualmente verificadas sem a intervenção 

do Poder Judiciário.  

Essa situação pode ser atribuída também à ausência de instrumento jurídicos de modo a 

trazer maior segurança jurídica e estabilidade nas relações travadas entre o Poder Público, 

justamente em razão do caráter autoritário verificado na Lei Geral de Desapropriação. A Lei 

Geral de Desapropriação não apresentava oportunidades de interlocução entre o Poder Público 

e o particular com o objetivo de encontrar o caminho do consenso.  

O único meio encontrado até então estava inserido na fase administrativa da 

desapropriação, oportunidade em que o Poder Público poderia estabelecer uma negociação 

com o particular visando a composição em relação aos valores destinados à desapropriação do 

respectivo bem. Embora fosse a melhor oportunidade encontrada na legislação para promover a 

composição entre os envolvidos na desapropriação, prevenindo o litígio judicial, essa etapa do 

                                                           
172 Luis Roberto Barroso esclarece a ideia de constitucionalização do direito administrativo: “A ideia de 

constitucionalização do direito aqui explorada está associada a um efeito expansivo das normas constitucionais, 

cujo o conteúdo material e axiológico se irradia, com força normativa, por todo o sistema jurídico. Os 

valores, os fins públicos e os comportamentos contemplados nos princípios e regras da Constituição passam 

a condicionar a validade e sentido de todas as normas do direito infraconstitucional”. (BARROSO, Luis 

Roberto. A constitucionalização do direito e suas repercussões no âmbito administrativo. In: ARAGÃO, 

Alexandre Santos de; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo (Coord.). Direito administrativo e seus 

novos paradigmas. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p.32). 
173 Segundo Egon Bockmann e Berardo Strobel Guimarães esclarecem que “Não nos parece haver dúvidas de 

que o Direito Administrativo não é uma disciplina estática, nascida na Revolução Francesa (com registro de 

nascimento no arret Blanco, de 1873) e desde então estancada a premissas cognitivas dos séculos XVII e 

XIX. O Direito Administrativo é, sobretudo, uma disciplina em constante evolução sempre a exigir do 

interprete uma reflexão contextualizada do momento cognitivo em que se dá a sua construção e aplicação”. 

(MOREIRA, Egon; GUIMARÃES, Bernardo Stabel. A desapropriação no Estado Democrático de Direito. 

In: ARAGÃO, Alexandre Santos de; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo (Coord.). Direito administrativo 

e seus novos paradigmas. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p.594).  



 79 

procedimento expropriatório sempre foi menosprezada pelo Poder Público, sendo compreendia 

como uma fase facultativa – e, portanto, prescindível quando da realização da desapropriação.174  

Outras questões também contribuíram para que essa solução não prosperasse como 

método de prevenção de litígios expropriatórios. Pairavam fundados questionamentos a respeito 

da ausência de regulamentação desse instituto, fomentados pela má utilização desse instrumento 

pelos governantes. A ausência de critérios claros e objetivos para a ultimação da desapropriação 

amigável oportunizou desvios na utilização dessa ferramenta, resultando no pagamento de 

indenizações questionáveis, realizadas de forma obscura.175  

As (poucas) iniciativas destinadas a aprimorar a consensualidade nas demandas 

expropriatórias eram realizadas de forma pontual, descentralizada e não definitiva. Prestavam-se, 

ao que tudo indica, a resolver problemas do Poder Público em desapropriações específicas, sem a 

intenção de promover uma política pública ampla com o objetivo de implementar instrumentos 

extrajudiciais para a solução dessas contendas. Essas iniciativas, no entanto, se mostraram 

bem-sucedidas em diversas oportunidades com esse tipo de demanda, representando verdadeira 

vantagem na utilização desse instrumento como forma de realizar a justiça nas desapropriações.176 

Outras medidas adotadas como forma de prevenção de litígios também foram verificadas a 

partir de iniciativas pontuais de órgãos públicos, igualmente bem-sucedidas.177 

                                                           
174 Sobre o tema, registra Patrícia Ferreira Baptista: “Sucede, porém, que a fase negocial das desapropriações 

foi quase sempre menosprezada na prática das desapropriações sob o regime do decreto-lei n.
o
 3.365/41. 

Para alguns, representava uma mera faculdade da Administração, que poderia optar, discricionariamente, por 

não promovê-la, buscando desde o início a fase judicial. Embora desejável, a busca pelo consenso não era 

vista, de forma geral, como algo mandatório, a demandar esforços concretos e exaustivos na sua perseguição”. 

(BAPTISTA, Patrícia Ferreira. Consensualidade e justo preço nas desapropriações: novos parâmetros  

à luz do direito administrativo contemporâneo. p.10. Disponível em: <https://anape.org.br/site/wp-

content/uploads/2014/01/TESE-20-AUTORA-PATR%C3%8DCIA-FERREIRA-BAPTISTA.pdf>. Acesso 

em: 23 maio 2019). 
175 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Observações sobre a desapropriação no direito brasileiro. Revista de 

Direito Administrativo, v.204, p.34, abr./jun. 1996. 
176 Tome-se como exemplos bem-sucedidos de “mutirões de conciliações” em ações expropriatórias os casos 

dos processos referentes às desapropriações do aeroporto de Guarulhos, que contou com 337 audiências e 

todas resultaram em acordos, encerrando todas as ações de desapropriação referentes àquela área. 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Mutirão garante 100% de acordo em desapropriações. 

CNJ, 8 nov. 2012. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/mutirao-garante-100-de-acordo-em-desapropriacoes/>. 

Acesso em: 29 nov. 2019). 
177 Esse é o exemplo do projeto desenvolvido pela Procuradoria Federal Especializada junto ao Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNET) no Estado do Rio Grande do Sul, introduzindo uma fase 

de composição amigável e pré-processual. Essa prática concorreu ao prêmio concedido pelo Instituto 

Innovare, voltado a identificar, divulgar e difundir práticas que contribuam para o aprimoramento da Justiça 

no Brasil. (OLIVEIRA, Tiago Coutinho de; SANT‟ANA, Juliana Silva Barros de Mello; ROSA, Alcemar 

Cardoso da. Os mutirões de conciliação em processo de desapropriaçao e a realização da justiça. Prêmio 

Innovare, n.10, 2013. Disponível em: <https://www.premioinnovare.com.br/praticas/l/os-mutiroes-de-

conciliacao-em-processos-de-desapropriacao-e-a-realizacao-da-justica> Acesso em: 29 nov. 2019). 

https://www.cnj.jus.br/mutirao-garante-100-de-acordo-em-desapropriacoes/
https://www.premioinnovare.com.br/praticas/l/os-mutiroes-de-conciliacao-em-processos-de-desapropriacao-e-a-realizacao-da-justica
https://www.premioinnovare.com.br/praticas/l/os-mutiroes-de-conciliacao-em-processos-de-desapropriacao-e-a-realizacao-da-justica
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A solução desses casos veio, contudo, após instaurado litígio perante o Poder Judiciário, 

vindo a ocorrer a respectiva conciliação das partes para extinguir as demandas. Essa situação, 

portanto, distingue-se178 de outras inciativas fomentadas pela doutrina no sentido de incentivar o 

Poder Público a adotar mecanismos consensuais prévios com o objetivo de evitar o alcance da 

fase da judicial nas questões relacionadas às desapropriações.179 

Subsistia, por outro lado, a ausência de opções para resolução extrajudicial da 

divergência em relação ao consenso quanto ao valor da indenização devida ao particular pela 

intervenção do Poder Público em sua propriedade. Ocorrendo essa hipótese, permanecia o 

monopólio do Poder Judiciário na solução desses tipos de litígios. Nesse contexto, permanecia 

o já mencionado risco de demora na realização da justiça servir de elemento de pressão, 

levando o expropriado a aceitar oferta insatisfatória como forma de compensação pela supressão 

de seu direito de propriedade. 

Pretendendo alterar essa situação, uma proposta inovadora foi submetida a I Jornada 

Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios. A referida jornada buscava, a partir da emissão 

desses enunciados, aprimorar aspectos relacionados a temas diversos e estimular prioritariamente 

políticas públicas e privadas voltadas a fomentar o uso da mediação, conciliação e da 

arbitragem.180 Buscava-se, em última análise, reinterpretar o Decreto-Lei n.
o
 3.365/1941 à luz 

das diretrizes constitucionais de 1988, admitindo-se formas alternativas de resolução de 

litígios nas desapropriações. 

A Proposição do Enunciado n.
o
 CA - Proposição 1.45181 tratava especificamente a 

respeito da possibilidade de se submeterem as ações expropriatórias à arbitragem. Embora o 

                                                           
178 “Na mediação, promove-se a aproximação das partes litigantes visando à composição dos interesses 

conflitantes. Objetiva a obtenção de solução amigável, a qual será estabelecida pelas próprias partes de 

comum acordo. É possível que o mediador apresenta propostas concretas para pôr fim ao litígio. [...] A 

conciliação diferencia-se da mediação com relação ao grau de intervenção do terceiro, no caso, o 

conciliador. Este participa mais ativamente do que o mediador, procurando evitar que as partes recorram ao 

Poder Judiciário. A solução do conflito pode dar-se tanto mediante renúncia ao direito pelo autor, submissão 

do réu à pretensão do autor ou concessões recíprocas, na forma de transação”. (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.84). 
179 BAPTISTA, Patrícia Ferreira. Consensualidade e justo preço nas desapropriações: novos parâmetros à 

luz do direito administrativo contemporâneo. p.10. Disponível em: <https://anape.org.br/site/wp-

content/uploads/2014/01/TESE-20-AUTORA-PATR%C3%8DCIA-FERREIRA-BAPTISTA.pdf>. Acesso 

em: 23 maio 2019. 
180 CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (CJF). Prevenção e solução extrajudicial de litígios. Disponível 

em: <https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/prevencao-e-

solucao-extrajudicial-de-litigios>. Acesso em: 29 nov. 2019. 
181 A proposta de enunciado apresentada tinha o seguinte teor: “É cabível a utilização da arbitragem, precedida 

ou não de mediação, por meio de compromisso arbitral firmado entre as partes envolvidas, para a resolução 

de conflitos que envolvam a apuração e fixação do valor da indenização decorrente de desapropriação por 

utilidade pública ou interesse social (Decreto-Lei n.
o
 3.365/41 e Lei n.

o
 4.132/62). Tal arbitragem poderá 

envolver: (1) tanto a desapropriação precedida de regular publicação de decreto expropriatório, como aquela 

https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/prevencao-e-solucao-extrajudicial-de-litigios
https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/prevencao-e-solucao-extrajudicial-de-litigios
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respectivo enunciado não tenha sido aprovado à época, iniciava-se, com a proposta submetida 

naquela oportunidade, um importante movimento para a estabelecer e funcionalizar a arbitragem 

como método adequado de resolução de litígios expropriatórios, com um inegável avanço 

nesse importante tema até então pouco debatido.  

Essa questão voltaria à tona de forma mais estruturada e consolidada no âmbito do 

Projeto de Lei n.
o
 135/2017182, originado no Senado Federal, o qual pretendia inserir no 

Decreto-Lei n.
o
 3.365/1941 módulos de solução extrajudicial de litígios, com a possibilidade de 

utilizar, entre outros métodos, a arbitragem como forma adequada de resolução de divergências 

nas desapropriações por utilidade pública. 

O referido projeto tramitou em regime de prioridade183, vindo a tornar-se a Lei Federal 

n.
o
 13.867/19, em vigor desde 27 de agosto de 2019, a qual cuidou de inserir módulos de resolução 

de litígios extrajudiciais nas questões expropriatórias, a partir da inclusão dos dispositivos 10-A e 

10-B no Decreto-Lei n.
o
 3.365/1941. A inovação legislativa restringe-se, contudo, apenas a 

uma única forma de desapropriação, especificamente realizada em caso de utilidade pública, de 

necessidade pública ou de interesse social (também denominada de desapropriação ordinária) 

A inovação implementada pela Lei Federal n.
o
 13.867/19184 vem ao encontro do modelo 

moderno do direito administrativo voltado a estimular a administração pública a desjudicializar os 

litígios, introduzindo forma alternativas de solução de dissensos com os particulares, 

situação que implica tendencialmente  redução do número de processos, economia de 

recursos públicos, além de promover a satisfação dos jurisdicionados com respostas mais 

eficientes e adequadas para as divergências. 

                                                                                                                                                                                     

configurada pelo esbulho ilícito e que é comumente denominada de “desapropriação indireta”; (2) tanto a 

desapropriação proposta diretamente pela Administração Pública Direta e Indireta, como por particulares 

(entes privados) concessionários de serviço público ou de uso de bem público, nos termos do art. 3.
o
 do 

Decreto-Lei 3.365/41.” (CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (CJF). Prevenção e solução extrajudicial 

de litígios. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-

judiciarios-1/prevencao-e-solucao-extrajudicial-de-litigios>. Acesso em: 29 nov. 2019). 
182 O referido Projeto de Lei transformou-se em PLS n.

o
 10061/2018 quando chegou à Câmara dos Deputados. 

(Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2172485>. 

Acesso em: 29 nov. 2019).  
183 O referido Projeto de Lei tramitou em regime de prioridade, sujeita à apreciação conclusiva pelas 

Comissões, conforme estabelecem o art. 24, II e 151, II, do Regimento Interno da Câmra dos Deputados. 

(Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-interno-da-camara-

dos-deputados/arquivos-1/RICD%20atualizado%20ate%20RCD%206-2019.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2019).  
184 Na justificativa apresentada pelo Senador Antonio Anastasia foi desatacada a necessidade de “buscar 

alternativas no sentido de tornar o procedimento mais simples, menos demorado e mais eficiente”. 

(SENADO FEDERAL. Projeto de Lei do Senado n.
o
 135, de 2017. Altera o Decreto-Lei n.

o
 3.365, de 21 de junho 

de 1941, para possibilitar a arbitragem para a definição dos valores de indenização nas desapropriações por 

utilidade pública, nas condições que especifica. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=5282085&ts=1567532122998&disposition=inline>. Acesso em: 29 nov. 2019). 

https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/prevencao-e-solucao-extrajudicial-de-litigios
https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/prevencao-e-solucao-extrajudicial-de-litigios
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2172485
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-interno-da-camara-dos-deputados/arquivos-1/RICD%20atualizado%20ate%20RCD%206-2019.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-interno-da-camara-dos-deputados/arquivos-1/RICD%20atualizado%20ate%20RCD%206-2019.pdf
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=5282085&ts=1567532122998&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=5282085&ts=1567532122998&disposition=inline
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A introdução dessa nova perspectiva legislativa é um importante passo para qe sejam 

observadas e cumpridas as condicionantes da desapropriação, notadamente relacionada aos 

expropriados, sem que isso represente a violação ao direito constitucional do expropriado.  

3.3 A indevida restrição da cognição nas demandas expropriatórias: necessária 

interpretação das inovações implementadas no Decreto-Lei n.
o
 3.365/1941 

A promulgação da Lei Federal n.
o
 13.867/19 reacendeu o debate acerca dos limites 

das matérias passíveis de questionamento nas demandas relacionadas à desapropriação. Em 

alguns textos divulgados após a edição da legislação, foi possível identificar referências 

afirmando que a utilização do método arbitral nas questões expropriatórias estava limitada às 

divergências relacionadas ao quantum indenizatório a ser atribuído ao particular. 

Esse fato pode ser atribuído a dois fatores – ambos equivocados. O primeiro deles 

tem relação com o preambulo da Lei n.
o
 13.867/19. Nele há menção de que a legislação 

“Altera o Decreto-Lei n.
o
 3.365, de 21 de junho de 1941, para possibilitar a opção pela 

mediação ou pela via arbitral para a definição dos valores de indenização nas desapropriações 

por utilidade pública, nas condições que especifica.”. Tal fato pode, em tese, levar a crer que a 

legislação em questão está limitada “a definição dos valores de indenização”. 

Ocorre que a ementa da legislação tem como objetivo apenas fazer uma breve 

apresentação do conteúdo do projeto. Trata-se de uma técnica legislativa185 que não limita o 

alcance da lei, que é dado pelo seu próprio conteúdo e deve ser interpretada pelo que nela se 

contém, a partir das interpretações possíveis acerca de seu alcance e abrangência.  Já se 

decidiu, ademais, que “A ementa não faz parte integrante da lei, mas ajuda a deduzir os 

motivos e o objeto da norma; em caso de conflito prevalece a parte dispositiva do texto”.186 

O segundo fator é histórico e mais complexo. Ao que tudo indica, essa interpretação 

restritiva também tem origem em uma equivocada percepção dos limites impostos pelo 

Decreto-Lei n.
o
 3.365/1941, os quais, como visto acima, sofreram fundados questionamentos 

quanto à sua recepção pela Constituição Federal de 1988. O aprofundamento dessa análise é 

essencial para que se possa conceder o maior alcance possível à legislação recém-promulgada, 

                                                           
185 Nesse sentido, verificar as orientações previstas.  
186 Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/21989/20733>. Acesso em: 

29 nov. 2019. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/21989/20733
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que, como visto, admitiu a utilização da arbitragem nas questões expropriatórias justamente 

com o objetivo de desafogar o Poder Judiciário. 

O limite do controle das questões relacionadas à desapropriação é um tema amplamente 

debatido na doutrina. Entendiam alguns doutrinadores que os artigos 9.
o
 e 20 do Decreto-Lei 

n.
o
 3.365/41 vedavam a análise de qualquer tipo de matéria estranha à indenização e a vício 

processual, a partir de sua dicção assertiva: “A contestação só poderá versar sobre vício do 

processo judicial ou impugnação do preço; qualquer outra questão deverá ser decidida por 

ação direta”. Tal fato era atribuído à necessidade de se imprimir celeridade ao procedimento 

expropriatório, adotando-se um procedimento de cognição restrita, sob o pretexto único de 

atuar em benefício da coletividade. Nesse sentido, confiram-se os ensinamentos de J. Cretella 

Junior sobre o tema:  

Antes de entrar no mérito, o expropriado pode, sendo o caso, levantar preliminares, 

alegando matéria prejudicial ao processo. Ao contrário da contestação em geral, de 

âmbito amplíssimo no campo do direito processual, a contestação, na ação 

expropriatória, é de esfera restritíssima, só podendo versar sobre dois pontos bem 

definidos: impugnação do preço e vício do processo judicial. A oferta do preço está 

contida na petição inicial, que preencherá todos os requisitos previstos em nossa lei 

processual, em geral. Se estes requisitos não forem preenchidos ocorro o vício 

formal. Daí a clareza e precisão desta Lei Geral de Desapropriações: “A contestação 

só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço; 

qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta.” (art. 20). Qualquer 

outra questão será matéria impertinente ao processo judicial expropriatório, devendo 

ser decidida por ação direta “ação ordinária” ou “mandado e segurança”, entre outras 

cabíveis, conforme o caso.187  

Reconhecendo o caráter autoritário da vetusta legislação em vigor, expressiva parte 

da doutrina moderna passou a sustentar a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos, por 

não admitir o controle judicial do procedimento expropriatório, em especial o conhecimento 

acerca de eventual violação de princípios constitucionais que regem a Administração Pública. 

Essa parcela da doutrina sustenta que as restrições impostas pelos artigos 9.
o
 e 20 do Decreto-

Lei n.
o
 3.365/41 violam preceitos elementares e essenciais estabelecidos na Constituição Federal, 

notadamente aqueles referentes ao acesso à justiça, a ampla defesa, entre outros previstos na 

carta constitucional. Nesse sentido, confira-se as lições de Egon Bockmann e Bernardo 

Strobel Guimarães: 

                                                           
187 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Lei da Desapropriação: Constituição de 1988 e Leis 

Ordinárias. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991. p.326-327. 
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Há garantias processuais prévias e garantias substanciais que devem conduzir a 

compreensão do instituto. Assegurar a indenização não esgota a proteção do 

expropriado que vai além da salvaguarda da manutenção global do seu patrimônio. 

Aliás, um dos graves equívocos havidos em matéria de desapropriação é imaginar 

que por ter o particular a garantia de ser indenizado de modo justo – ainda que em 

data futura e incerta – faleceria a ele o interesse de discutir outras questões. Em 

verdade, o nível de garantia concedido ao particular vai além da proteção ao 

patrimônio, assumindo grande relevância para o tema o respeito à clausula do devido 

processo legal (substancial e procedimental).188 

Além disso, compreendem os defensores desse entendimento que a necessidade de 

impor celeridade ao procedimento não pode servir como fundamento para o Poder Público 

refutar a possibilidade de o particular afetado pela intervenção do Poder Público promover a 

sua adequada defesa, veiculando outras matérias necessárias nos mesmos autos em que se 

pretende realizar a expropriação do bem. Isso porque, segundo sustentam, há outros meios 

inseridos no Decreto-Lei n.
o
 3.361/1941 – notadamente a possibilidade de o Poder Público 

alegar urgência e requerer a imissão provisória na posse – os quais se apresentam adequados e 

suficientes para promover a celeridade necessária ao procedimento expropriatório, evitando 

que eventual embaraço criado pelo particular atinja o interesse público perseguido com o 

respectivo ato administrativo.189  

Em oposição a esse entendimento, sustentam os doutrinadores que as restrições previstas 

nos artigos 9.
o
 e 20 do Decreto-Lei n.

o
 3.365/1941 não representam a violação aos dispositivos 

constitucionais. A possibilidade de veicular a pretensão por meio de ação autônoma, segundo 

afirmam, com ampla dilação probatória e sem impedimento cognitivo estabelecido na legislação 

específica aplicável ao caso, afastaria a alegada inconstitucionalidade dos dispositivos previstos 

na Lei Geral de Desapropriação.190 

Ocorre que a divisão das defesas em duas demandas distintas pode resultar em um dano 

irreversível ao expropriado. Ainda que se cogitasse a veiculação de outras matérias por meio 

de outra demanda própria para esse fim – oportunidade em que o particular poderia discutir 

vícios do procedimento da desapropriação – é possível afirmar que em razão da tramitação 

vagarosa das demandas no âmbito do Poder Judiciário, existiria o fundado risco de ocorrer a 

                                                           
188 MOREIRA, Egon; GUIMARÃES, Bernardo Stabel. A desapropriação no Estado Democrático de Direito. 

In: ARAGÃO, Alexandre Santos de; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo (Coord.). Direito 

administrativo e seus novos paradigmas. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p.608. 
189 Id. 
190 “O princípio da inafastabilidade da jurisdição não impede que a lei processual discipline o rito e objeto de 

determinadas ações. Se é possível, por outra via, atacar o ato fulminado de ilegalidade, não há 

inconstitucionalidade na lei que não permite a discussão de determinada matéria em sede processual específica”. 

(NAKAMURA, André Luiz dos Santos. A justa indenização na desapropriação. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2013. p.67).  
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desapropriação pretendida pelo Poder Público antes da análise dos vícios articulados pelo 

particular na demanda autônoma.  

Nesse contexto, o particular seria privado definitivamente do bem objeto da 

desapropriação, frustrando qualquer pretensão de reverter essa medida alegadamente viciada. 

Assim, a vedação à veiculação de outras matérias na defesa do particular em demandas 

expropriatórias representa, em última análise, inequívoca ameaça ao direito fundamental de 

propriedade sujeito à intervenção do Poder Público, como assinala a doutrina moderna:  

A pretensa exclusão da competência jurisdicional da análise da legalidade da 

desapropriação ou mesmo de qualquer afronta a direito na mesma ação de 

desapropriação, como dispõem os artigos 9.
o
 e 20 do Decreto-lei n.

o
 3.365/1941, 

evidentemente, não pode ser considerado constitucional. 

De fato, a tentativa de transformar a ação de desapropriação em uma via impropria 

para a discussão da validade da pretensão expropriatória poderá, inevitável e 

irrelevantemente, causar uma grave lesão a direito do expropriado. Isso ocorrerá 

especialmente se considerarmos o sério risco de o expropriado, mesmo conseguindo 

– em processo autônomo – a declaração de ilegalidade de uma desapropriação, ter o 

seu direito de propriedade convertido em perdas e danos, no caso de imissão prévia 

na posse e posterior incorporação do bem ao patrimônio público. Por isso, negar a 

verificação da legalidade da desapropriação na própria ação de desapropriação 

evidencia o desrespeito ao princípio do acesso ao judiciário (art. 5.
o
, inciso XXXXV, 

da Constituição da República de 1988), bem como o direito fundamental da 

propriedade e a garantia de excepcionalidade da desapropriação (artigo 5.
o
, inciso 

XXIV, da Constituição da República de 1988).191 

Em linha com o entendimento acima exposto, embora compreendendo que a vedação à 

veiculação de outros temas na contestação teve como objetivo imprimir celeridade aos processos 

expropriatórios, é certo que essa prática pode resultar em violação ao direito fundamental de 

propriedade. Nesse sentido, privilegiar o andamento de eventual demanda não pode ser mais 

importante do que respeitar o direito fundamental do expropriado.  

Ademais, do ponto de vista prático, a concentração de defesas na própria demanda 

expropriatória parece ser mais coerente com os princípios da celeridade processual e da 

eficiência administrativa, sobretudo pelo fato de o desfecho da demanda estar vinculado ao 

próprio processo expropriatório.192 

Portanto, considerando todos esses fatos, a partir de uma interpretação do Decreto-

Lei n.
o
 3.365/1941 à luz da Constituição Federal de 1988, compreende-se que na demanda 

expropriatória não está limitada ao conhecimento apenas das questões relacionadas ao quantum 

                                                           
191 VALE, Murilo Melo. Desapropriações: análise crítica do marco legal das expropriações administrativas no 

direito brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p.94. 
192 GARCIA, José Ailton. Desapropriação: comentários ao Decreto-Lei n.

o
 3.365/41 e à Lei n.

o
 4.132/62. São 

Paulo: Atlas, 2015. p.103. 
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indenizatório, sendo possível a veiculação de matérias diversas no âmbito da contestação193 

em ação de desapropriação, em especial (mas não limitado) aquelas matérias referentes a 

vícios e ilegalidades que atinjam a validade da declaração de utilidade pública do bem objeto 

da desapropriação.  

Partindo dessa premissa, não seria razoável admitir o contrário nas divergências 

expropriatórias submetidas ao método arbitral. Afinal, como visto acima, a interpretação aqui 

proposta emerge da conjugação dos dispositivos do Decreto-Lei n.
o
 3.365/1941 com os 

preceitos estabelecidos na Constituição Federal de 1988, os quais conduzem naturalmente à 

admissão e ao conhecimento de outras matérias veiculadas nas defesas dos particulares nas 

demandas expropriatórias. 

Assim, é preciso considerar que os árbitros são juízes de fato e de direito , bem como 

que a prestação jurisdicional estatal não diverge da prestação jurisdicional arbitral, em relação 

a sua eficácia jurídica.194 Nessa perspectiva, admitir-se a veiculação de outras matérias em 

ações judiciais expropriatórias, mas rejeitá-las no âmbito do correspondente procedimento 

arbitral seria absolutamente incoerente – além de desprovido de qualquer fundamento jurídico. 

Em outras palavras, ao agir assim, restaria evidente que há a equivocada compreensão de que 

a arbitragem teria um âmbito cognitivo menor do que o do Poder Judiciário, quando é notório 

que ambas guardam as mesmas características (ressalvadas, evidentemente, as limitações 

oriundas da arbitrabilidade da matéria submetidas, conforme exposto no capítulo 2)195. 

Evidentemente, nada impede que as partes, ao escolherem a utilização da arbitragem 

no litígio expropriatório, optem por restringir a disputa aos limites do valor da indenização 

quando da celebração da convenção arbitral. Entretanto, essa prerrogativa deve partir da livre 

escolha dos envolvidos no litígio, uma vez que a melhor e adequada interpretação do Decreto-

                                                           
193 No mesmo sentido, Kiyoshi Harada entende que a expressão “vício do processo judicial”, prevista do artigo 

20 do Decreto-Lei n.
o
 3.365/41, já contempla o exame de legalidade do ato expropriatório. Eis, em síntese, o 

respectivo posicionamento: A expressão vício do processo judicial abarca não só as nulidades previstas no 

Código de Processo Civil (representação irregular não sanada, falta de intimação do Ministério Público 

quando obrigatória, incapacidade processual não sanada etc.), como também o exame da legalidade do ato 

expropriatório. [...] A interpretação do art. 20 dentro desse contesto conduz à possibilidade de o juiz 

examinar a legalidade do ato administrativo. (HARADA, Kiyoshi. Desapropriação. 11.ed. São Paulo: 

Atlas, 2015. p.136). 
194 “A tutela jurisdicional plena é oferecida também no processo arbitral pela sentença que julga o mérito da 

demanda proposta, seja em sentido favorável ao autor, seja ao réu. A improcedência da demanda daquele é 

sempre uma tutela jurisdicional a este, ao qual principia uma situação de firmeza e segurança contra a 

pretensão trazida ao processo pelo autor (coisa jugada arbitral – infra, n. 81)”. (DINAMARCO, Cândido 

Rangel. A arbitragem na teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 2013. p.69). 
195 Nesse sentido, a Ministra Nancy Andrighi declarou que “a atividade desenvolvida no âmbito da arbitragem 

tem natureza jurisdicional, sendo possível a existência de conflito de conflito de competência entre juízo 

estatal e câmara arbitral”. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 111230. Relator(a): Min. Nancy 

Andrighi. Julgamento: 08/05/2013. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJe 03/04/2014).  
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Lei n.
o
 3.365/1941, em consonância com os princípios constitucionais vigentes, não impõe 

nenhuma restrição legal ou vedação à veiculação ou ao conhecimento de outras matérias nesse 

tipo de demanda, conforme acima exposto. 

É forçoso reconhecer, contudo, que de nada adiantará a utilização de um método 

reconhecidamente eficiente no âmbito das divergências expropriatórias, como é a arbitragem, 

se não houver também a adequada implementação desse novo sistema entre os que lidam com 

as desapropriações, a fim de que atribua credibilidade ao instituto, aumentando sua utilização, 

sem limitar o seu uso aos casos do arbitramento de indenização do expropriado. 

Portanto, é imprescindível interpretar o Decreto-Lei n.
o
 3.365/1941 à luz da nova 

sistemática administrativa e dos preceitos introduzidos pela Constituição de 1988, em especial 

no presente caso, de modo a dar maior alcance possível à novel legislação, sob pena de se 

limitarem indevidamente as importantes alterações introduzidas pela Lei Federal n.
o
 13.867/19. 

3.4 A abitrabilidade da indenização nas questões expropriatórias 

Nos termos do artigo 5.
o
, inciso XXIV da Constituição Federal de 1988, o sacrifício 

ao direito de propriedade está condicionado à indenização da parte lesada por todos os danos e 

prejuízos suportados em decorrência do ato expropriatório. Essa indenização, por sua vez, 

deve ser justa, prévia e em dinheiro, consoante os parâmetros fixados constitucionalmente 

(conforme demonstrado no capítulo 1). Como visto, esses elementos funcionam como balizas 

essenciais e inafastáveis, que devem nortear a integral reparação do proprietário pela intervenção 

supressiva do Estado no seu direito de propriedade. 

A indenização exerce papel fundamental na busca pelo equilíbrio entre o dever do 

Poder Público e o direito do particular. Embora ao particular seja imposta pela força do Estado a 

perda de sua propriedade, a compensação é realizada pelo valor correspondente, mediante a 

entrega da correspondente indenização. Resolve-se a desapropriação, portanto, com a conversão 

dos bens do expropriado pelo Poder Público em valores patrimoniais196: no patrimônio no 

                                                           
196 “A indenização é exigência que se impõe como forma de buscar o equilíbrio entre o interesse público e o 

privado; o particular perde a propriedade e, como compensação, recebe o valor correspondente em dinheiro 

[...]. Diz Marcello Caetano (7970, v. 2:960) que „a expropriação vem a resolver-se numa conversão de 

valores patrimoniais: no patrimônio onde estava os imóveis, a entidade expropriante põe o seu valor 

pecuniário‟”. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 20.ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

p.157-158).  
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qual estavam inseridos os bens imóveis objeto da desapropriação, o Estado o substitui pelo 

correspondente em pecúnia.197  

Para alcançar o ideal de justiça previsto constitucionalmente, é impositivo que a 

indenização seja integral. Assim, compreende-se que a reparação deve corresponder ao exato 

desfalque patrimonial incorrido pelo particular, em rigorosa equivalência entre o que se dá e o 

que se recebe.198 Nesse contexto, há que se buscar não apenas os prejuízos imediatos sofridos 

pelo expropriado, mas também tudo aquilo que o particular deixou de auferir enquanto detentor 

do uso, gozo e fruição do bem objeto da expropriação.199  

Há quem compreenda também que o conceito de justa indenização exposto no Texto 

Constitucional transcende a ideia de materialidade.200 Embora não seja dominante201, esse 

posicionamento tem como fundamento central a interpretação dada ao texto da Constituição 

Federal de 1988.  

Os defensores dessa ideia sustentam não ser possível extrair qualquer restrição à 

indenização do Texto Constitucional.202 Afirmam que a indenização não está adstrita ao preço 

correspondente do bem objeto da desapropriação, mas, sobretudo, à noção de indenização 

equânime. Partindo desse pressuposto, a desapropriação, como modalidade de extinção do 

                                                           
197 Cretella Junior é claro nesse ponto: “O conceito de indenização contém, em si, o de reparação do dano, que 

significa diminuição, isso é, dano é a perda de uma parte material do patrimônio ou perda de expectativa 

juridicamente firmada”. (VALE, Murilo Melo. Desapropriações: análise crítica do marco legal das 

expropriações administrativas no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p.40). 
198 MENDES, Vicente de Paula. A indenização na desapropriação. Belo Horizonte: Del Rey, 1992. p.52. 
199 Sustenta Kiyoshi Harada: “O preceito constitucional da justa indenização impõe a recomposição total do 

equilíbrio econômico rompido pela desapropriação. O patrimônio do expropriado desfalcado pela expropriação 

deve ser recomposto de sorte a devolver ao seu estado anterior. Dessa forma, a justa indenização pressupõe a 

apuração do valor dos danos emergentes e dos lucros cessantes. Aqueles correspondentes aos prejuízos 

imediatos e mensuráveis, e os segundos compreendendo aquilo que razoavelmente o expropriado deixou de 

lucrar por força da desapropriação sofrida. Nos danos emergentes estão incluídos os valores dos bens objetos 

de desapropriação, bem como os valores acessórios, como juros compensatórios, juros moratórios, verba 

honorária, reembolso de despesas de perícias, correção monetária. Conforme o caso, incluem-se, também, 

dentre a indenização principal o fundo de comércio, os lucros cessantes, assim como as indenizações 

trabalhistas decorrentes do rompimento do vínculo laboral dos empregos motivado pela perda do 

estabelecimento comercial, industrial ou de serviço em razão da desapropriação”. (HARADA, Kiyoshi. 

Desapropriação: doutrina e prática. 11.ed. São Paulo: Atlas, 2015. p.156). 
200 SOUZA, Paulo César de. A indenização por danos morais na desapropriação após a Constituição Federal de 

1988. Revista dos Tribunais, n.759, p.52, jan. 1999.  
201 Há forte oposição a essa ideia por parte da doutrina. Por todos, Jose Carlos de Moraes Salles assim refuta 

esse pensamento, denominado o tema de direito de afeição: “Nossa opinião é no sentido de que o valor de 

afeição não pode ser levado em conta no momento em que for fixada a indenização devida em virtude da 

expropriação, por haver real impossibilidade de traduzi-lo economicamente. O valor estimativo é atribuível 

unilateralmente pelo proprietário e, por isso mesmo, não pode servir de base à fixação do quantum 

indenizatório na desapropriação. O ressarcimento decorrente da expropriação há de ser palpável concreto, 

calculado em bases reais e assentado em dados comumente considerados no mercado mobiliário e 

imobiliário para os bens da mesma espécie”. (SALLES, José Carlos de Moraes. A desapropriação à luz da 

doutrina e da jurisprudência. 3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p.472).  
202 SOUZA, Paulo Cesar de. Op. cit. 
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direito de propriedade do particular, deve reparar não só o dano material do expropriado, 

mas igualmente a sua esfera moral. Assim, essa parte da doutrina defende que o ideal de 

justiça previsto na Constituição Federal de 1988 também comtemplaria a recomposição do 

agravo moral. 

Conquanto a reparação dos danos acima destacados tenha como fundamento central a 

desapropriação, é impositivo perquirir a natureza jurídica de cada uma dessas verbas 

indenizatórias, a fim de se analisar a arbitrabilidade da matéria. Apenas com a compreensão 

da origem e da finalidade de cada uma dessas modalidades, será possível analisar a sua efetiva 

possibilidade de submissão à apreciação arbitral. 

Em linhas gerais, o dano moral é definido pela doutrina como “a lesão de interesses 

não patrimoniais de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo.203 A reparação 

dessa modalidade de dano pressupõe a existência de violação a direitos inerentes à pessoa 

humana, notadamente aqueles relacionados à paz, à tranquilidade, à liberdade individual, à 

integridade física, à honra e aos demais sagrados afetos.204 Abrange também o aspecto físico, 

psíquico e moral, representando uma proteção ao patrimônio imaterial do indivíduo.  

Por outro lado, o dano material verificado a partir da supressão do direito de propriedade, 

em suas variadas vertentes – danos emergentes e lucros cessantes –, tem como objetivo recompor 

integralmente o dano patrimonial experimentado pelo expropriado. É por intermédio da 

indenização do dano patrimonial que se compensa a diminuição do patrimônio do expropriado 

decorrente da perda dos direitos inerentes à propriedade, notadamente aqueles relacionados à 

posse, ao uso e ao gozo do bem objeto da desapropriação. 

A diferenciação dos tipos de danos experimentados pelos expropriados passíveis de 

recomposição a partir da indenização por parte do Estado revela, portanto, que apenas os 

direitos de caráter patrimonial – ou seja, destinados a indenizar a perda experimentada pelo 

particular em razão da intervenção do Estado no patrimônio do expropriado –, são passíveis 

de submissão à arbitragem, desde que não se interfira na ordem pública. 

Os direitos morais do expropriado, por outro lado, estão ligados a questões íntimas do 

indivíduo. Por serem inerentes à pessoa humana, são também direitos indisponíveis. Há vedação 

legal à negociação relativa ao exercício desse direito.205 De todo modo, é preciso lembrar que, 

                                                           
203 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 17.ed. aument. e atual. de acordo com o novo 

Código Civil (Lei n.
o
 10.406, de 10.01.2012). São Paulo: Saraiva, 2003. v.7. p.84. 

204 CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p.22. 
205 Nesse sentido: “Ninguém pode transacionar abrindo mão de seu direito à honra, que é direito de personalidade, 

mas a afronta a tal direito gera o direito de indenização por danos morais. Assim, diante da afronta ao seu 

direito, nada obsta que, através de compromisso arbitral com o ofensor, o valor da reparação seja arbitrado 

nos termos da Lei n.
o
 9.307/1996. Nesse contexto o árbitro não pode decidir se a pessoa tem ou não direito à 
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embora o dano moral constitua ofensa a algum dos direitos da personalidade da parte lesada, o 

direito à respectiva indenização possui cunho patrimonial, sendo, portanto, disponível.206  

Diante disso, considerando o artigo 1.
o
 da Lei n.

o
 9.307/1996, é forçoso concluir que 

ambos – tanto a expressão dos direitos morais quanto os danos eminentemente patrimoniais – 

podem ser submetidos à arbitragem, conforme texto expresso previsto na legislação. Nesse 

contexto, a Lei Federal n.
o
 13.867/19 inseriu a possibilidade de se discutir a indenização por 

meio do método arbitral, sendo esse caminho perfeitamente compatível com o pressuposto 

estabelecido no artigo 1.
o
 da Lei da Arbitragem (Lei n.

o
 9.307/1996), o qual estabelece que a 

questão poderá ser submetida à arbitragem desde sejam “litígios relativos a direitos 

patrimoniais disponíveis”.  

Confirmando o caráter patrimonial e disponível da indenização em função da 

desapropriação do particular, em suas variadas vertentes, as alterações introduzidas pela Lei 

Federal n.
o
 13.867/19 no Decreto-Lei n.

o
 3.365/1941 também estabeleceram a possibilidade 

de a Administração Pública realizar a negociação simplificada com a oferta do preço e 

resposta do usuário, e de igual modo, a utilização da mediação para estabelecer o quantum 

indenizatório, evidenciando que direito é inequivocamente passível de transação. 

A disponibilidade desse direito pelo particular também era verificada mesmo antes 

das alterações implementadas no Decreto-Lei n.
o
 3.365/1941, na medida em que era prevista a 

possibilidade de ocorrer a composição amigável entre Poder Público e o expropriante sobre o 

valor a ser pago pela desapropriação do bem. A compreensão é que não se tratava de 

transacionar a respeito da desapropriação, mas de seus efeitos, ou seja, o valor correspondente ao 

quantum indenizatório. Em relação a esse ponto, portanto, é inequívoco o caráter patrimonial 

e disponível da indenização. A doutrina já pontuava essa questão: 

Acordo é composição amigável entre o expropriado e o expropriante sobre o valor a 

ser pago por este àquele, em virtude da transferência forçada do bem pretendido pela 

Administração. 

Veja-se que não nos referimos à composição amigável sobre a desapropriação, mas a 

respeito da composição sobre o valor do preço a ser pago expropriado. 

                                                                                                                                                                                     

honra, vez que este direito é indisponível, somente poderá decidir acerca do fato que enseja a afronta ao 

direito à honra e quanto à liquidação dessa afronta”. (CAMERINO, Ana Carolina. Arbitragem: 

constitucionalidade. A arbitragem como meio legal e constitucional de solução de conflitos. 2011. 

Disponível em: <https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5847/Arbitragem-Constitucionalidade>. Acesso 

em: 29 nov. 2019.). 
206 Diversos tribunais de justiça já confirmaram a possibilidade de submeter a recomposição de dano moral à 

arbitragem. Nesse sentido, ver os seguintes julgados: BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

(TJMG). AC 1.0000.18.142743-6/001. Relator(a): Des. Sérgio André da Fonseca Xavier. Julgamento: 

19/03/2019. Órgão Julgador: 18.
a
 Câmara Cível. Publicação: DJe 20/03/2019; BRASIL. Tribunal de Justiça 

do Estado de Goiás (TJGO). AC 329497-16.2014.8.09.0051. Relator(a): Des. Sandra Regina Teodoro Reis. 

Julgamento: 12/01/2016. Órgão Julgador: 6.
a
 Câmara Cível. Publicação: DJe 21/01/2016. 
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Com efeito, declarada a utilidade pública de um bem, não haverá acordo sobre a 

desapropriação, porque está é direito atribuído pela Constituição ao Poder Público, 

desde que satisfeito os pressupostos constitucionais (utilidade ou necessidade pública, 

ou, ainda, interesse social). 

O acordo não versa, portanto, sobre o direito de desapropriar, porque este, verificados 

aqueles pressupostos ou requisitos constitucionais, é incontrastável pelo particular. 

O acordo versará, pois, sobre o valor do bem desapropriado. Em torno desse preço é 

que se compõem as partes. Não se dispõe, no acordo, sobre a desapropriação 

propriamente dita.207 

Por fim, esse fato também demonstra que as questões relacionadas à indenização na 

desapropriação sempre foram matérias arbitráveis. A nova legislação criou, contudo, o ambiente 

necessário para fazer desse método uma alternativa segura, assegurando expressamente a 

arbitrabilidade das matérias às divergências expropriatórias.  

3.4.1 A arbitrabilidade do direito de extensão 

Ao realizar a desapropriação, cabe à Administração Pública delimitar e definir o bem 

objeto da expropriação, oportunizando a correta identificação por parte dos interessados, em 

especial do particular afetado pelo ato.208 O plano de desapropriação é elaborado conforme o 

objetivo final perseguido com o ato administrativo, restringindo a intervenção na propriedade 

particular aos exatos limites necessários ao cumprimento do interesse público, que pode resultar 

na interferência total ou parcial do bem objeto da expropriação.  

Nesse contexto, é possível que a Administração Pública intervenha na propriedade 

particular com o objetivo de expropriar parcialmente determinado local, atingindo diretamente o 

conteúdo econômico das frações confinantes, com a inutilização por completo da área remanescente 

e não incluída no plano original de desapropriação. Ao retirar parcial209 ou integralmente a  

                                                           
207 SALLES, José Carlos de Moraes. A desapropriação à luz da doutrina e da jurisprudência. 3.ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p.472.  
208 BESERRA, Marcelo. Desapropriação no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p.21. 
209 Em determinadas situações, embora não comprometa integralmente o bem, a desapropriação pode alterar a 

situação existente, mas não de forma definitiva. Nesses casos, o expropriado poderá optar por requerer o 

direito de extensão ou uma indenização adicional de modo a viabilizar a destinação do bem. Jose Maria 

Pinheiro Madeira assim expõe essa hipótese: “Sob certas circunstâncias, emerge a alternativa de ser 

desapropriado remanescente ou ser indenizado o proprietário com uma verba para execução de obras que 

habilitem o imóvel remanescente a ficar dotado de aproveitamento econômico. Tal é caso, por exemplo, do 

remanescente que ficou com uma cota de elevação em relação ao logradouro, como consequência direta da 

desapropriação”. (MADEIRA, José Maria Pinheiro. A questão jurídica-social da propriedade e de sua 

perda pela desapropriação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998. p.240). 
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utilidade econômica do bem remanescente, comprometendo substancialmente a sua destinação, 

admite-se que o expropriado reclame a desapropriação integral do bem objeto da intervenção 

do Poder Público, mediante o pagamento da correspondente indenização, por intermédio do 

exercício do direito de extensão.210  

O direito de extensão consiste, em sua essência, na faculdade atribuída ao expropriado 

de requerer ao Poder Público a inclusão da área remanescente – tornada inútil ou de difícil 

utilização em razão da intervenção na propriedade prevista originalmente no plano de 

desapropriação –, recebendo o valor correspondente pela intervenção do Estado, através da 

indenização. Confira-se as lições de Hely Lopes Meirelles: 

O direito de extensão é o que assiste ao proprietário de exigir que na desapropriação 

se inclua a parte restante do bem expropriado, que se tornou inútil ou de difícil 

utilização. Tal direito está expressamente reconhecido no art. 12 do Dec. Federal 

4.956/03. A legislação posterior não se referiu a ele, mas, como tal disposição não 

contraria em nada o Dec.-lei 3.365/41 e leis subseqüentes, entendemos, como Eurico 

Sodré, que o preceito está em vigência.211 

Essa percepção também é compartilhada por Marçal Justen Filho, que é categórico 

ao afirmar que é “assegurado ao particular o direito de extensão da desapropriação às frações do 

imóvel que se tornarão inúteis ou de difícil utilização”.212 Há implicitamente no fundamento 

do direito de extensão a compreensão de que o dano causado ao particular em razão da 

intervenção em sua propriedade deve ser integralmente indenizado, inclusive contemplando a 

área remanescente diretamente atingida pela desapropriação.213  

                                                           
210 A plena aceitação do direito de extensão nas desapropriações sempre foi tema polêmico na doutrina. Há 

divergência quanto à previsão legal do direito de extensão no âmbito da legislação, entende parte da doutrina 

que o respaldo legal está inserido no artigo 37 da LGD, enquanto outra vertente doutrinária sustenta que o 

citado dispositivo outorga um direito de perdas e danos pelos prejuízos ao proprietário de áreas contíguas. 

Nesse sentido, MAGALHÃES, Roberto Barcelos. Teoria e prática da desapropriação no direito 

brasileiro. Rio de Janeiro: José Olympio, 1958. p.236. 
211 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 42.ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2015. 

p.745. 
212 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p.624.  
213 Carvalho Filho sustenta o seguinte: “O fundamento jurídico do direito de extensão merece duas abordagens. 

A primeira reside em que a desapropriação parcial, deixando para o expropriado uma parte do bem que se 

torna desprovida de conteúdo econômico, acaba por traduzir uma verdadeira desapropriação total, só que 

sem o pagamento indenizatório da parte remanescente. E essa parte remanescente, embora sofra o 

esvaziamento do conteúdo econômico se tomada isoladamente, terá como merecer avaliação patrimonial, as 

vezes até significativa, se tomada em conjunto com a parte desapropriada. Em última instância, admitir que 

o expropriado permaneça com esse remanescente inócuo é o mesmo que proceder a uma desapropriação 

indireta desse remanescente, sem o pagamento de indenização”. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. 

Manuel de direito administrativo. 30.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016. p.935-936). 
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No mesmo sentido, ao analisar a natureza jurídica do direito de extensão, o Superior 

Tribunal de Justiça, admitindo o referido instituto, compreendeu tratar-se de prerrogativa do 

particular, equivalente à impugnação do preço ofertado pelo expropriante, sendo dada a 

oportunidade de o expropriado apresentar, em sua defesa, avaliação abrangendo a totalidade 

da área afetada pela desapropriação:  

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. DIREITO 

DE EXTENSÃO. CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 

1. Direito de extensão é o que assiste ao proprietário de exigir que se inclua no plano 

de desapropriação a parte remanescente do bem, que se tornou inútil ou de difícil 

utilização. [...] 

3. O direito de extensão nada mais é do que a impugnação do preço ofertado pelo 

expropriante. O réu, quando impugna na contestação o valor ofertado, apresenta 

outra avaliação do bem, abrangendo a integralidade do imóvel, e não apenas a parte 

incluída no plano de desapropriação. Assim, o pedido de extensão formulado na 

contestação em nada ofende o art. 20 do Decreto-Lei 3.365/41, segundo o qual a 

contestação somente pode versar sobre “vício do processo judicial ou impugnação 

do preço”. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público.214 

As características acima demonstram que a matéria em questão é arbitrável sob o 

ponto de vista objetivo, sendo perfeitamente compatível com os preceitos estabelecidos no 

artigo 1.
o
 da Lei n.

o
 9.307/1996. A natureza do direito de extensão envolve matéria disponível 

que não corresponde à violação aos bons costumes ou interfere na ordem pública, sendo, nesse 

contexto, passível de submissão ao método arbitral.  

Em sua essência, o direito de extensão corresponde à possibilidade de o expropriado 

atribuir ao Poder Público a obrigação de fazer consistente na inclusão da área remanescente e 

inutilizada em seu projeto de desapropriação. O requerimento a ser veiculado pelo expropriado 

tem natureza subjetiva pública potestativa215, impondo ao Estado a sujeição ao seu exercício, 

desde que existentes motivos para tanto, o que será avaliado oportunamente pelo tribunal 

arbitral competente conforme o contexto do caso.  

De outra ponta, os efeitos resultantes da procedência desse requerimento significarão, 

em última análise, admitir que a desapropriação não estará limitada à área necessária à 

desapropriação inicialmente pretendida pelo Poder Público, compreendendo também aquela 

parte que pela intervenção se tornou inútil ou de difícil utilização.  

                                                           
214 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 986386/SP. Relator(a): Min. Castro Meira. Julgamento: 

04/03/2008. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJe 17/03/2008.  
215 Confira-se a respeito as palavras de José Maria Pinheiro Madeira: “O direito de extensão é direito subjetivo 

público potestativo do proprietário. O direito potestativo é um poder elevado à categoria de direito, 

independentizado”. (MADEIRA, José Maria Pinheiro. A questão jurídica-social da propriedade e de sua 

perda pela desapropriação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998. p.245). 
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Nesse contexto, a consequência jurídica do requerimento, caso procedente, sempre 

será a determinação, pelo Tribunal Arbitral, da integral reparação do particular, antes limitada à 

avaliação da área prevista inicialmente no projeto elaborado pelo Poder Público, acrescida do 

montante correspondente à área adicional, cuja atuação do Estado acabou por comprometer-lhe o 

conteúdo econômico.  

No fim, a matéria a ser submetida ao tribunal arbitral, a qual deverá ser objeto de 

discussão a partir do requerimento do expropriado, é o preço ofertado pelo Poder Público ao 

particular em razão da desapropriação da área, levando-se em conta os efeitos direitos e 

indiretos de sua atuação. A consequência (e o resultado da divergência) será a fixação do 

quantum indenizatório correspondente, considerando a extensão e repercussão da atuação do 

Estado na propriedade particular. Nesse contexto, é forçoso reconhecer que os direitos submetidos 

aos litígios têm evidente caráter patrimonial, uma vez que essa condição é intrínseca à 

natureza da indenização.  

A disponibilidade do direito também é inegável quando se verifica que não há vedação 

legal à sua negociação. Ao admitirem a existência do direito de extensão, diversos autores 

compreendem que é possível que o particular exerça essa prerrogativa também no âmbito 

administrativo216, situação que poderia ocorrer inclusive em eventual transação com o Poder 

Público217, revelando o caráter disponível dessa prerrogativa do expropriado.  

Afasta-se com isso a equivocada ideia articulada em algumas demandas expropriatórias 

pelo poder público, quando requerido o direito de extensão, consistente na alegação de que a 

inclusão de áreas não previstas no plano original de desapropriação poderia resultar em afronta ao 

poder discricionário da Administração Pública.218  

                                                           
216 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 42.ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2015. 

p.745. 
217 Esclarece Carvalho Filho o seguinte: “No que se refere à desapropriação normal, o pedido de extensão é 

formulado na via administrativa, quando há a perspectiva de acordo, ou na via judicial, neste caso por 

ocasião da contestação”. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manuel de direito administrativo. 30.ed. 

rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016. p.937). 
218 Desenvolveu-se a ideia de que caberia exclusivamente ao Poder Público, aplicando o conceito de conveniência 

e oportunidade, definir e delimitar a área necessária para realizar o interesse público pretendido com a 

desapropriação. Esse ponto é verificado no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em 

referência ao julgamento dos embargos de declaração realizado no tribunal de origem: “O conteúdo dos 

artigos supra mencionados, de forma ou outra, foram objeto de análise do julgado, embora não acolhidos na 

sua fundamentação. Bem se vê que a prova pericial, discutida no recurso, visa a aclarar o quantum 

indenizatório, além de ser considerada necessária como elemento de convicção para o magistrado, não 

havendo qualquer violação ao art. 20, do Decreto 3.365/41, tampouco „implica interferência na atividade 

discricionária da Administração, visto que se limitou a prestigiar a aplicação do princípio constitucional da 

justa indenização‟ (fl. 246).” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão proferido no Recurso 

Especial n.
o 
986.386/SP. Administrativo. Desapropriação. Utilidade pública. Direito de extensão. 

Contestação. Possibilidade. Relator(a): Min. Castro Meira. Julgamento: 04/03/2008. Órgão Julgador: 

Segunda Turma. Publicação: DJe 17/03/2008). 
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Ao conceder o direito de extensão busca-se realizar o ideal da justa indenização. Não 

se pode intervir na propriedade privada sem que o particular seja integralmente indenizado 

por todos os danos incorridos, ou se estaria admitindo a desapropriação indireta do bem. Ao 

agir assim, portanto, não há investida contra a discricionariedade, mas, ao contrário, busca-se a 

indenização integral pela intervenção do Poder Público no patrimônio do particular, em evidente 

prestígio ao ideal constitucionalmente delineado.  

Portanto, considerando todos os elementos acima expostos, é forçoso concluir que o 

direito de extensão reúne as características necessárias, notadamente a disponibilidade e a 

patrimonialidade, sendo perfeitamente possível veicular essa matéria em conflito dessa natureza 

relacionado à desapropriação a ser dirimido pela via arbitral. 

3.4.2 A arbitrabilidade dos questionamentos relacionados à utilidade pública  

A desapropriação, enquanto instrumento disponível à Administração Pública para 

viabilizar a consumação do interesse público219, tem alicerce central nos requisitos delineados 

constitucionalmente, os quais funcionam como condicionantes essenciais ao desenvolvimento 

do instituto. Esses pressupostos constitucionais são formados por meio de conceitos jurídicos 

indeterminados, cabendo ao Decreto-Lei n.
o
 3.365/1941 regulamentar a norma constitucional, ao 

estabelecer as hipóteses em que se considera presente a utilidade pública220 – aqui entendidas 

como necessidade ou utilidade pública e interesse social –, apta a ensejar a deflagração do 

procedimento expropriatório.  

Conquanto seja de exclusiva competência do Poder Público analisar as opções e 

indicar a hipótese em que se enquadra a situação, visando a promover a desapropriação, esse 

fato não significa que a Administração Pública possa agir além dos limites delineados na 

                                                           
219 “É o requisito que impõe seja o ato administrativo praticado unicamente para fim de interesse público, isto é, 

no interesse da coletividade. Não há ato administrativo sem um fim público a sustentá-lo”. (GASPARINI, 

Diógenes. Direito administrativo. 11.ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. p.64). 
220 José Maria Pinheiro Madeira faz importante reflexão acerca das três hipóteses delineadas constitucionalmente. 

Diz o referido autor o seguinte: “Juristas dos mais famosos afirmam que os pressupostos da desapropriação 

(necessidade pública, utilidade publica ou ainda o interesse social) poderiam reduzir-se a um único: o da 

utilidade pública. Em contrapartida, não menos insignes autores dizem ser útil a tricotomia, para melhor 

realçar os casos permitidos de expropriação. Embora estejamos de acordo com os estudiosos que se alinham 

entre estes últimos – ou seja, que defendem a importância da tricotomia – não há de negar que 

inapelavelmente na expressão utilidade pública há necessidade pública, pois aquela é mais ampla do que 

esta”. (MADEIRA, José Maria Pinheiro. A questão jurídica-social da propriedade e de sua perda pela 

desapropriação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998. p.172). 
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legislação pertinente, todas ligadas a finalidades econômico-sociais. A faculdade concedida 

ao Poder Público com o objetivo de realizar o interesse público, portanto, não representa a 

concessão de poder discricionário à Administração Pública, seja porque seu exercício está 

condicionado a existência de um motivo ou fim, cuja a existência é objetivamente aferível, 

como também porque o ato expropriatório destina-se a alterar uma situação fática e jurídica 

individual e formal, tutelada constitucionalmente, representada pelo direito de propriedade.221 

A finalidade a ser perseguida, portanto, sempre terá ligação direta e indissociável 

com o interesse público. Não cabe ao administrador conceder ao seu ato objetivo diverso do 

interesse público. O desrespeito a esse elemento essencial do ato administrativo resultará em 

abuso de poder do agente público que o praticou, caracterizando vício de finalidade (e, em alguns 

casos também ocorrerá vício de motivação).  

Nesse contexto, a juridicidade do ato expropriatório pressupõe a existência do interesse 

público. Ausente essa condicionante, autoriza-se o questionamento do ato expropriatório, na 

medida em que a inexistência de fundamento jurídico-social vicia o ato administrativo. Esse 

controle é imprescindível para manter o almejado equilíbrio nas relações travadas entre 

particular e o poder expropriante, evitando abusos e arbitrariedades eventualmente praticados 

pela Administração Pública e seus gestores, muitas vezes aparentemente legitimados pelo 

ato expropriatório.222 

A doutrina, entretanto, nem sempre admitiu o questionamento no âmbito da 

desapropriação. Entendia-se, incialmente, que o artigo 9.
o
 do Decreto-Lei n.

o
 3.365/41 vedava a 

análise de juridicidade do ato expropriatório. Contudo, a interpretação do dispositivo evoluiu, 

passando a prevalecer o entendimento segundo o qual o ato expropriatório poderá ser objeto de 

controle (notadamente a sua pertinência com a realidade objetiva e fática do caso), sendo vedada a 

análise apenas da conveniência e da oportunidade do ato (notadamente a sua pertinência com 

a realidade objetiva e fática do caso). O tema é abordado e bem esclarecido por Murilo 

Melo Vale223,224: 

                                                           
221 NAKAMURA, André Luiz dos Santos. A justa indenização na desapropriação. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2013. p.70. 
222 Defende José dos Santos Carvalho Filho que “a desapropriação constitui duro golpe no direito de propriedade, 

atingindo-o seu ponto nuclear. Levando-se em consideração que tal direito se configura como direito 

fundamental expresso, nunca deixará desse necessário um exame acurado do processo expropriatório. Na 

verdade, é fácil perceber que nele pode o Estado dissimular arbítrios inaceitáveis e, por isso mesmo, 

suscetíveis de correção administrativa ou judicial”. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. A desapropriação e o 

princípio da proporcionalidade. Interesse Público, n.50. v.11, p.73, 2009).  
223 Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal manifestou entendimento no informativo n.

o
 19, no qual foi 

descaracterizada a utilidade pública, legitimadora da expropriação: “STF INFORMATIVO N.
o
 19. 

Desapropriação e Desvio de Finalidade. Anulado por desvio de finalidade decreto municipal que expropriara 

terras para construção de ramal ferroviário ligando fábrica de cimento a linha pertencente à Rede Ferroviária 
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Ao contrário do que se possa induzir, esse artigo tem o condão de afastar do Poder 

Judiciário a competência para afirmar se uma pretensão expropriatória encontra, ou 

não, guarida na Lei geral de desapropriação. De fato, existe uma profunda diferença 

entre (i) verificar se existe a utilidade pública que justifique a desapropriação e 

(ii) decidir se o caso mencionado no decreto desapropriatório se enquadra na 

enumeração da Lei, ou se o motivo expropriatório apresentado é pertinente com a 

realidade objetivamente verificada. Com efeito, não cabe ao Poder Judiciário analisar 

se uma obra deve, ou não, ser realizada em vista de uma finalidade pública. Cabe 

somente à Administração Pública avaliar se é, ou não, conveniente para o interesse 

público, a realização de uma obra que demanda a desapropriação de bens particulares. 

Mas, o Poder Judiciário pode e deve, sempre quando acionado, verificar se a 

desapropriação pretendida encontra entre as hipóteses legais que permitem essa 

intervenção na propriedade privada (artigo 5.
o
).225 

Em consonância com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça226 solucionou 

o tema ao se manifestar no sentido de permitir o controle do ato expropriatório, partindo da 

premissa de que a análise estaria restrita à verificação das hipóteses legais autorizadoras da 

desapropriação, vedando-se o controle jurisdicional e valorativo da utilidade pública declarada 

na oportunidade. Confira-se:  

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE 

UTILIDADE PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. DESVIO DE 

FINALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRAZO DECADENCIAL. 

VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 

284 DO STF. 

1. Submete-se ao conhecimento do Poder Judiciário a verificação da validade de 

utilidade pública da desapropriação e o seu enquadramento nas hipóteses previstas 

no Decreto-Lei n. 3.365. O que refoge ao controle jurisdicional é o juízo valorativo 

da utilidade pública. 

                                                                                                                                                                                     

Federal, para facilitar o escoamento de sua produção. No caso, considerou-se descaracterizado o fim de 

utilidade pública do decreto, cujo direcionamento atendia a interesse privado. Ofensa ao art. 153, §22, da CF 

69. Precedente citado: RE 64.559-SP (DJ 21.05.71.). Vencidos os Ministros Marco Aurélio e Paulo Brossar, 

que não conheciam do recurso. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 97693/MG. Relator(a): Min. Néri 

da Silveira. Julgamento: 23/04/1998. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJe 19/06/1998). 
224 No mesmo sentido, J. Cretella Junior esclarece o seguinte: “Mesmo em ação ordinária, o exame jurisdicional 

do cabimento da desapropriação, isto é, de ser ou não caso de necessidade ou utilidade pública, pode suscitar 

duvidas, por importar, à primeira vista, no reconhecimento, pelo judiciário, do mérito do ato administrativo 

expropriatório. Mas o assunto deve ser posto nos seus devidos termos. O judiciário não entra na indagação 

de ser realmente útil ou necessária a desapropriação decretada. Só o Poder Executivo, com o trato constante 

dos problemas administrativos, com os seus planos de realização e orientação pelos técnicos a serviço, pode 

medir a conveniência ou o imperativo de sacrificar a propriedade privada aos interesses gerais. O que 

compete ao Judiciário é verificar se, para a prática do ato expropriatório, foi invocado algum dos casos em 

que a lei autoriza a desapropriação (TJSP, acórdão de 30 de setembro de 1921, em Odilon de Andrade, 

Código de Processo Civil e Comercial do Distrito Federal, 1927, vol. I, p.381). O Juiz, indagando se o ato se 

baseou num dos incisos legais, que o podiam autorizar, não invade o campo reservado à função 

administrativa (cf. Seabra Fagundes, O controle dos atos administrativos pelo poder judiciário, 5ª ed. 1979, 

p.360, n.
o
 1727, nota 4).” (CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Lei da Desapropriação: 

Constituição de 1988 e Leis Ordinárias. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991. p.326-327). 
225 VALE, Murilo Melo. Desapropriações: análise crítica do marco legal das expropriações administrativas no 

direito brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p.94. 
226 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 97748/RJ. Relator(a): João Otávio de Noronha. Julgamento: 

05/04/2005. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJe 30/05/2005. 
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Embora parte expressiva da doutrina admita o controle dos motivos expropriatórios, 

há quem compreenda que a matéria não pode ser veiculada na defesa do expropriado, mas em 

ação própria. Contudo, conforme demonstrado no capítulo 3.3, trata-se de uma restrição 

indevida. Impedir que essa (e outras) questões sejam veiculadas na defesa do expropriado 

representa inequívoca violação aos princípios previstos na Constituição Federal de 1988, 

notadamente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, representando ainda obstáculo 

indevido ao acesso à justiça, sobretudo nas questões relacionadas ao direito de propriedade.  

Ultrapassada a equivocada ideia de que essa matéria não poderia ser veiculada no 

âmbito da defesa do expropriado, por força dos vetustos dispositivos constantes no Decreto-

lei n.
o
 3.365/1941, cabe analisar se os questionamentos relacionados à utilidade pública podem 

ser veiculados também nas arbitragens que versam sobre desapropriações.  

É assente na doutrina que a atividade arbitral deve ser reconhecida como atividade 

jurisdicional. Embora tenha origem na autonomia da vontade das partes – e não dos influxos 

da imperatividade estatal – a sua eficácia não diverge daquela inerente à atividade estatal.  

A legislação brasileira encampou a regra de equivalência entre os poderes do juiz e os 

do árbitro (arts. 18 e 31 da Lei n.
o
 9.307/96) – e, portanto, reconheceu a natureza jurisdicional da 

arbitragem. O árbitro, uma vez investido na função de aplicador do direito, tem a independência 

necessária para aplicar o direito ao caso concreto. Nesse sentido, Arruda Alvim227 esclarece 

que as alterações implementadas pela Lei n.
o
 9.307/96 (Lei de Arbitragem) equipararam a 

atividade do árbitro à atividade jurisidicional exercida pelo Estado.  

Diante da sua inequívoca competência jurisidicional, reconhecida amplamente pela 

doutrina, a arbitragem reúne todos os predicados necessários ao pleno exercício dessa atividade. 

Como esclarecem, “a arbitragem, tal como a jurisdição estatal implica substitutividade da 

vontade das partes pela vontade de um terceiro imparcial, que é inerte. Provocado, exerce seus 

poderes decisórios para produzir coisa julgada mediante contraditório regular”.228  

Disso resulta que os árbitros estão autorizados a conhecer matérias veiculadas pelas 

partes envolvidas no procedimento e, a partir dos requerimentos formulados, editar todos os 

provimentos que poderiam ser conhecidos e autorizados pelo juiz togado.229 É também nesse 

                                                           
227 ALVIM NETO, José Manoel de Arruda. Manual de direito processual civil. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010. p.178. 
228 MEGNA, Bruno Lopes. Arbitragem e administração pública: fundamentos teóricos e soluções práticas. 

Belo Horizonte: Fórum, 2019. p.47. 
229 Aos árbitros faltam os poderes de coerção, medidas de força, atos de constrição, execução forçada; contudo, 

eles poderão até conceder medidas de constrição sobre pessoas ou bens, “com a ressalva que, quando chegar 

o momento de impor constritivamente a efetivação dessas medidas, a competência passa ao juiz togado”. 

(DINAMARCO, Cândido Rangel. A arbitragem na teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 2013. p.227). 
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contexto que se afirma que o universo jurisdicional dos árbitros é contido no universo 

jurisdicional dos juízes estatais.230 

A correlação de função e a identidade da atividade, com inequívoca competência 

jurisdicional, permitem, por si só, admitir que a matéria em questão possa também ser veiculada 

nas arbitragens que tratem de questões expropriatórias e bem solucionada pelo tribunal arbitral. 

Gozando de iguais prerrogativas, não seria razoável admitir que caberia exclusivamente ao 

Poder Judiciário dirimir esse tipo de questão. Até porque, como visto acima, reconhece-se que 

o exercício do controle nas questões que motivam a desapropriação consistiria em analisar a 

juridicidade do ato expropriatório, sem ingressar na discricionariedade administrativa (mérito 

administrativo). Essa análise é perfeitamente admissível tanto ao árbitro quanto ao juiz estatal. 

A análise do mérito administrativo é vedada tanto ao juiz estatal quanto ao árbitro. Se 

admitíssemos a possibilidade de os tribunais apreciarem o mérito das escolhas administrativas – 

sejam judiciais ou arbitrais –, esse fato implicaria permitir ingerência indevida da jurisdição 

na própria função administrativa. Daí porque, em regra, não se admite em nenhuma hipótese a 

referida interferência. 

Isso, contudo, não é o que ocorre no caso. O controle a ser exercido limita-se a perquirir 

se o motivo declarado para realizar a desapropriação pretendida pelo Poder Público encontra 

respaldo nas hipóteses previstas na legislação, as quais legitimam a intervenção do Estado na 

propriedade particular. Na prática, esse fato implica realizar o controle de legalidade do ato 

administrativo, sem ingressar em seu mérito, apenas para analisar o enquadramento da declaração 

pública que ultima a desapropriação em relação à legislação pertinente.  

A apreciação pelo árbitro de matérias relacionadas à legalidade dos atos administrativos 

pelos tribunais arbitrais é questão admitida no âmbito das relações de natureza contratual. Em 

uma arbitragem em que se discuta eventual responsabilidade da Administração Pública por 

prejuízos ocorridos no âmbito de contrato administrativo, o árbitro, ainda que de forma incidental, 

deve apreciar a licitude da conduta do Poder Público. Não seria razoável, nesse contexto, admitir 

de forma diversa no âmbito das arbitragens que versam acerca das questões expropriatórias, 

nas quais podem ser questionadas matérias referentes ao enquadramento da desapropriação nos 

motivos expostos na legislação. Admitir o controle da legalidade dos atos administrativos na 

esfera contratual, mas negá-los no procedimento arbitral não parece encontrar respaldo lógico.  

                                                           
230 MEGNA, Bruno Lopes. Arbitragem e administração pública: fundamentos teóricos e soluções práticas. 

Belo Horizonte: Fórum, 2019. p.261. 
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Nesse contexto, com suporte na experiência verificada no Poder Judiciário, é forçoso 

concluir que, reunindo o árbitro as mesmas prerrogativas do juiz estatal, e ciente de que o 

questionamento da utilidade pública não representa interferência na discricionariedade 

administrativa, é forçoso concluir que a matéria poderá ser submetida à arbitragem, desde que 

as partes assim estabeleçam no âmbito da convenção arbitral, sendo essa a interpretação 

necessária ao maior alcance da legislação que admitiu a utilização dos métodos alternativos (e 

adequados) para a solução das questões expropriatórias.  

3.5 A compatibilidade das questões procedimentais expropriatórias com a arbitragem 

Embora as alterações introduzidas pela Lei Federal n.
o
 13.867/2019 no Decreto-Lei 

n.
o
 3.365/1941 autorizem, em tese, a arbitragem como alternativa para resolver os conflitos 

entre Poder Público e particular expropriado, fato é que, além de não explicitar o limites da 

utilização desse método,  a referida legislação também quedou silente quanto ao rito do 

procedimento expropriatório, notadamente a compatibilidade do procedimento arbitral com a 

imissão provisória na posse e a expedição de precatório.  

A incerteza quanto à compatibilidade procedimental entre a desapropriação e os ritos 

previstos na arbitragem pode acarretar insegurança jurídica, fomentando inclusive o não uso 

desse importante instrumento para solucionar os graves problemas identificados nas ações 

desapropriatórias (conforme demonstrado no capítulo 1), os quais afetam tanto o particular 

privado de sua propriedade quanto a própria administração pública. 

Nesse cenário, revela-se conveniente também investigar a compatibilidade do 

procedimento arbitral com essas importantes questões inerentes ao procedimento de desapropriação. 

É nesse sentido que, nos próximos dois capítulos, investigaremos o desenvolvimento de algumas 

questões inerentes ao procedimento expropriatório – notadamente a imissão provisória na possa e 

a emissão de precatório – que poderiam, em tese, encontrar dificuldade em seu desenvolvimento 

(ou, no mínimo, fundada dúvida em relação a sua execução) no âmbito da arbitragem.  
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3.5.1 A imissão provisória na posse na arbitragem  

Ordinariamente, tanto a posse quanto a propriedade do bem expropriado serão 

transferidos definitivamente231 ao Poder Público ao fim da ação de desapropriação, após a 

apuração definitiva do justo valor indenizatório do imóvel e o seu devido pagamento ao 

expropriado, tal como preconizado pela Constituição da República (art. 5.
o
, XXIV). 

Contudo, em casos de urgência, é possível ao Poder Público requerer a imissão 

provisória na posse, que lhe confere a posse do bem expropriado, no curso da lide, previamente à 

transferência da propriedade, mediante o depósito de quantia pecuniária fixada em lei. Assim, o 

desapropriante poderá, de imediato, dar início à utilização do bem expropriado com o objetivo 

de realizar o interesse público que motivou a intervenção na propriedade privada, sem ter de 

aguardar até o desfecho final do trâmite processual da ação de desapropriação. É importante 

destacar que a posse concedida em caráter provisório não difere substancialmente daquela 

concedida em caráter definitivo, pois, como salienta Hely Lopes Meirelles, “desde a imissão 

provisória na posse o expropriante aufere todas as vantagens do bem e cessa para o 

expropriado sua fruição”.232  

A imissão provisória na posse pode ser concedida de forma liminar ou antecedente 

(ou seja, antes da citação do réu), previamente à conclusão da cognição exauriente da controvérsia, 

o que a caracteriza como medida processual de antecipação dos efeitos da tutela.233 A disciplina 

jurídica do instituto encontra-se prevista no âmbito de dois diplomas legais. No artigo 15 do 

Decreto-Lei n.
o
 3.365/41, que se aplica a todos os imóveis rurais e aos imóveis urbanos não-

residenciais, enquanto a imissão provisória na posse de imóveis residenciais urbanos segue o 

procedimento previsto no Decreto-Lei n.
o
 1.075/70. 

Nos termos da legislação, dois são os requisitos gerais, comuns a ambos os marcos 

legais, de imissão provisória na posse do ente expropriante – a saber, a declaração de urgência 

e o depósito judicial de uma importância pecuniária fixada com base nos critérios legais de 

                                                           
231 “A imissão definitiva na posse, em qualquer hipótese, só se dará após o integral pagamento do preço, 

conforme o fixado no acordo ou na decisão judicial final, que adjudicará o bem ao expropriante, transferindo-lhe o 

domínio com todos os seus consectários”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 

25.ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p.564). 
232 Id. 
233 “Não há com a imissão a transferência da propriedade do imóvel, que ainda pertence ao expropriado. Há, na 

verdade, uma antecipação dos efeitos da tutela requerida no processo expropriatório. Satisfeitos os requisitos 

legais, o juiz defere ao Poder expropriatório algo que ele somente teria após o término do feito 

expropriatório”. (NAKAMURA, André Luiz dos Santos. A justa indenização na desapropriação. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2013. p.155). 
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cada caso. Verificados ambos os requisitos, entende-se que a Administração Pública adquire o 

direito subjetivo à imissão provisória na posse.234 

Para cumprir o primeiro requisito, cabe ao Poder Público declarar a existência de 

urgência em entrar na posse do bem expropriado (artigo 15, caput, do Decreto-Lei n.
o
 3.365/1941; e 

artigo 1.
o
, do Decreto-Lei n.

o
 1.075/1970). Essa declaração, segundo o entendimento dominante, 

pode ocorrer tanto na fase declaratória (v.g., na edição do decreto expropriatório) quanto na 

fase judicial, no curso da ação de desapropriação.235 É importante precisar o momento em que se 

declarou a existência da urgência, pois, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei n° 3.365/1941, a 

alegação não poderá ser renovada, sendo certo que a imissão provisória na posse deverá ser 

requerida à autoridade jurisdicional, no prazo de 120 (cento e vinte) dias. Transcorrido esse 

lapso temporal, não será concedida a imissão provisória.236 

Há relevante discussão acerca dos limites do controle jurisdicional sobre a declaração 

de urgência, por parte do ente expropriante. De uma ponta, uma série de autores considera que 

a existência (ou não) de urgência no caso concreto não poderia ser revista pela jurisdição, eis 

que se cuidaria de matéria pertinente ao mérito administrativo, devendo ser avaliada segundo 

um juízo de conveniência e oportunidade por parte da Administração Pública.237,238 De outra 

ponta, há autores que entendem que a comprovação da urgência incumbe ao Poder Público a 

                                                           
234 “Dois são os pressupostos que permitem ao expropriante a imissão provisória na posse. O primeiro é que 

seja declara a urgência, e o segundo, que seja depositado valor de acordo com o que a lei estabelecer”. 

(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 8.ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Iuris, 2001. p.625). 
235 “Em edições anteriores sustentamos que a urgência só poderia constar do ato expropriatório, mas evoluímos 

para admiti-la também por ato posterior, fundado na consideração de que, muitas vezes, surge de 

circunstâncias supervenientes à declaração de utilidade pública e, em tais caso, não poderia a Administração 

ficar tolhida de invoca-la posteriormente”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 

25.ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p.564). No mesmo sentido, v. CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários 

à Lei da Desapropriação: Constituição de 1988 e Leis Ordinárias. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991. 

p.300; e BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1234606. Relator(a): Min. Herman Benjamin. 

Julgamento: 26/04/2011. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJe 04/05/2011. 
236 Registre-se, em entendimento contrário, a posição de Kiyoshi Harada, para quem “na eventualidade de o 

Poder Público perder o prazo fatal de 120 dias de que cuida a lei específica, tornando impossível a obtenção 

de imissão provisória (art. 15, §2.
o
 e 3.

o
 do Decreto-lei n.

o
 3.365/41), nada impede de invocar a legislação 

comum para obter a tutela antecipada”. (HARADA, Kiyoshi. Desapropriação. 11.ed. São Paulo: Atlas, 

2015. p.134). 
237 Nesse sentido, defende José Cretella: “Pelo princípio da presunção da verdade, a alegação de urgência não 

precisa ser demonstrada. Quem a alega é a Administração, é o poder público, bastando isso para que seja 

indubitável tal declaração. A urgência, para o poder público, será conveniente hoje, inconveniente amanhã; 

será oportuna hoje, inoportuna amanhã. No entanto, alegada hoje, continua a vigorar até que o poder público 

decida o contrário, revogando o ato. É essa relatividade do conceito, ligado a fatos que ocorrem num lugar e 

numa época, que o colocam na esfera de apreciação do administrador, legitimando-lhe a simples alegação 

imotivada, incontrastável pelo Poder Judiciário”. (CRETELLA JUNIOR, José. Op. cit., p.299).  
238 Em igual sentido, CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. cit., p.625. 
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fundamentação da urgência perante o Poder Judiciário, constituindo um requisito legal da 

imissão provisória na posse cuja apreciação não pode ser subtraída ao controle judicial.239,240 

Além da urgência, como antecipado, o outro requisito, presente em todas as situações, de 

imissão provisória na posse por parte do ente expropriante é o depósito de importância 

estabelecida na lei aplicável. Nos termos do Decreto-Lei n.
o
 3.365/41, o valor a ser depositado 

pelo ente expropriante será calculado com base nos quatro critérios estabelecidos na legislação 

pertinente, notadamente previsto no parágrafo 1.
o
 do art. 15241, pautados no valor atribuído ao 

imóvel para fins de cobrança do imposto predial ou territorial, que deverão ser aplicados em 

ordem sucessiva, caso não seja possível o cálculo com base no critério anterior.242  

Há também uma importante previsão no artigo 33, parágrafo 2.
o
 do Decreto-Lei 

n.
o 
3.365/1941, o qual estabelece que o valor depositado poderá ser levantado, à proporção de 

80%243, pelo expropriado, contanto que se cumpram os requisitos estabelecidos no artigo 34 

da mesma legislação – i.e., comprove sua propriedade, a quitação de dívidas fiscais, bem 

como se publiquem editais, com prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.244  

                                                           
239 “A alegação de urgência é, portanto, um requisito indispensável à imissão provisória na posse do prédio 

expropriando. Mas não basta somente alegar a urgência. É de mister que o órgão público justifique, perante 

o juiz, fundamentadamente, como, por exemplo, argumentar com o cronograma das obras em execução ou 

por se executarem e que motivaram a declaração da utilidade, necessidade ou do interesse social, 

relativamente ao imóvel desapropriando”. (COSTA E SILVA, Antonio Carlos. Processo de desapropriação 

e procedimentos e desapropriação consensual. São Paulo: Sugestões Literárias, 1975. p.67). 
240 De forma similar, Celso Antonio Bandeira de Mello admite a possibilidade de o expropriado demonstrar que 

a alegação de urgência é inverídica, eis que “a urgência é um requisito legal para imissão provisória, e não 

uma palavra mágica, que, pronunciada, altera a natureza das coisas e produz efeito por si mesma”. (MELLO, 

Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 22.ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p.847-848). 
241 “A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito: a) do preço 

oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito imposto 

predial predial; b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao 

imposto predial e sendo menor o preço oferecido; c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento 

do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal 

imediatamente anterior; d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará 

independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado 

originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel”.  
242 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 13.ed. São Paulo: Atlas, 2001. p.167. 
243 Com a promulgação da Lei n.

o
 13.465, de 11 de julho 2017, incluiu-se no Decreto-Lei n.

o
 3.365/1941 a 

possibilidade de, caso haja concordância do expropriado, reduzida a termo, transferir-se a propriedade do 

bem expropriado imediatamente para o Poder Público, mediante a decisão de imissão provisória na posse. 

Nesse caso, será facultado o levantamento da integralidade do valor depositado, sem prejuízo da discussão 

do valor entendido como devido no curso da ação (art. 34-A). 
244 O Decreto Lei n° 3.365/41 também prevê a incidência de juros compensatórios, nos casos de divergência 

entre o preço ofertado em juízo e o valor fixado na sentença, prevendo-o no patamar de “até seis por cento 

ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de 

juros compostos” (art. 15-A). Contra a norma foi proposta a Ação Direita de Inconstitucionalidade n.
o
 2.332, 

pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na qual se concedeu medida cautelar para 

suspender a eficácia do dispositivo, no tocante à expressão “até seis por cento”. Posteriormente, o Plenário 

do Supremo Tribunal Federal julgando parcialmente procedente a ação, para declarar a inconstitucionalidade 

apenas da expressão “até”. Assim, a base de cálculo de juros compensatórios deve ser fixada no patamar 

exato de seis por centro entre o valor do imóvel fixado em sentença e o valor ofertado pelo Poder Público. 
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O referido procedimento tem o intuito de conceder tutela diferenciada aos expropriados 

a eles submetidos, considerando aplicar-se a imóveis urbanos residenciais, por meio dos quais 

é exercido o direito de moradia (artigo 6.
o
, caput, da Constituição da República).245 Além 

disso, os considerandos do Decreto-Lei indicam que a disciplina também pretende contornar a 

circunstância de que “a oferta do poder expropriante, baseada em valor cadastral do imóvel, é 

inferior ao valor real apurado em avaliação no processo de desapropriação”. 

Com a promulgação da Constituição da República de 1988, levantou-se divergência 

acerca da recepção dos dispositivos supracitados, levando em conta possível conflito com a 

garantia de “prévia e justa indenização” (artigo 5.
o
, XXIV). Nesse sentido, a jurisprudência 

dominante do Superior Tribunal de Justiça passou a sustentar que “a imissão prévia e 

compulsória do expropriante na posse do imóvel, somente é possível mediante depósito 

integral do valor apurado, em avaliação judicial provisória”.246 A tese então esboçada é 

resumida de forma clara na seguinte ementa: 

Desapropriação. Imissão provisória na posse. Decreto-lei n.
o
 3.365, de 21.06.41, art. 15, 

parágrafo 1.
o
. Recurso especial. Revogação de lei ordinária por texto constitucional 

superveniente. Questão infraconstitucional. Cabimento. I – Não nega vigência ao 

parágrafo 1.
o
 do art. 15 do Decreto-lei n.

o
 3.365, de 21.06.41, o acórdão que 

condiciona a imissão provisória na posse do imóvel expropriado ao prévio depósito 

do seu valor fixado em avaliação prévia. II- Tal entender implica considerar que o 

referido dispositivo não se harmoniza com o art. 5.
o
, XXIV, da Constituição, que 

exige, para a desapropriação, “justa e prévia indenização em dinheiro”. Com efeito, 

não se pode olvidar que a perda da pose significa, em última análise, a supressão de 

quase todos os poderes inerentes ao domínio. III- A questão relativa à revogação de 

lei por texto constitucional superveniente é de índole infraconstitucional, achando-se 

no âmbito do recurso especial. IV – Recurso especial não conhecido.247 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se em sentido oposto, consignando 

a constitucionalidade dos dispositivos em questão, por meio da Súmula 652 emitida por  

 

                                                           
245 “Primeiramente, justifica-se a disciplina legal apartada dos imóveis residenciais. O imóvel residencial serve 

de instrumento para outro direito constitucionalmente assegurado, qual seja, o direito à moradia (art. 6.
o
), 

bem como, inequivocamente, cumpre a sua função social. Assim, deve-se proporcionar uma proteção maior 

ao expropriado que perde a sua moradia para o Estado. A previsão de avaliação prévia assegura, ao menos, 

que o valor a ser depositado não seja estipulado unilateralmente pelo Poder Expropriante”. (NAKAMURA, 

André Luiz dos Santos. A justa indenização na desapropriação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. p.162). 
246 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. IUJ no REsp 19.647-0/SP. Relator(a): Min. Humberto Gomes de 

Barros. Julgamento: 26/04/1994. Órgão Julgador: Primeira Seção. Publicação: DJ 01/08/1994. 
247 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 12350. Relator(a): Min. Antônio de Pádua Ribeiro. 

Julgamento: 03/05/1993. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ 17/05/1993. 
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aquele tribunal.248 Atualmente, o entendimento consolidado no âmbito de ambos os tribunais 

superiores é nesse sentido.249,250  

Firmadas as premissas que norteiam o instituto da imissão provisória no âmbito das 

demandas judiciais de desapropriação, passa-se agora à análise da compatibilidade desse 

importante instrumento para a realização do interesse público com a arbitragem. A urgência é 

inerente ao próprio procedimento expropriatório, sendo imprescindível em alguns casos ingressar 

imediatamente na área objeto da expropriação para dar início à realização do interesse público. 

Nesse contexto, é imprescindível verificar a compatibilidade e a viabilidade do procedimento 

de imissão provisória na posse também na arbitragem. 

A questão parece não encontrar dificuldade quando instituído o Tribunal Arbitral. Nessa 

hipótese, a regra geral é aplicada ao caso, sendo certo que a análise de medidas cautelares no 

âmbito da arbitragem é medida que deve ser submetida diretamente ao Tribunal Arbitral, o 

qual ficará responsável por verificar a configuração das condicionantes estabelecidas para a 

concessão da imissão provisória na posse. Assim, caberá somente aos árbitros concederem ou 

não a medida pleiteada pelo Poder Público ante a formação de seu convencimento do caso 

submetido, na medida em que reúnem a competência jurisdicional para esse fim. Uma vez 

concedida a medida, encontrando o Poder Público dificuldade em seu pleno cumprimento, 

                                                           
248 “Não contraria a Constituição do art. 15, §1.

o
, do Decreto-Lei n.

o
 3365/1941 (Lei da desapropriação por 

utilidade pública)”. 
249 “Vê-se que, desde a formulação da Súmula 652/STF, já não mais existe qualquer estado de incerteza ou de 

insegurança no plano jurídico a respeito do alcance e da compatibilidade, com a Constituição, da regra legal 

em questão, não mais havendo, por isso mesmo, qualquer situação de indefinição em torno da plena validade 

constitucional da prescrição inscrita no art. 15 e §§1.
o
, 2.

o
 e 3.

o
 do Decreto-lei n.

o
 3.365/1941”. (BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal. ADPF 249 DF. Relator(a): Min. Celso de Mello. Julgamento: 13/08/2014. Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJe 01/09/2014). 
250 ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA 

POSSE. PRÉVIA AVALIAÇÃO. ART. 15, §1.
o
, “C”, DO DECRETO 3.365/1941. DESNECESSIDADE. 

DECRETO 1.075/1970. IMÓVEL RURAL. INAPLICABILIDADE. 1. Constato que não se configura a 

ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou 

integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. 2. In casu, 

o Tribunal a quo, não obstante a alegação de urgência do ente expropriante e o depósito do valor, vedou-lhe 

a imissão provisória na posse, condicionando-a a prévia avaliação. 3. Dessume-se do art. 15, §1.
o
, “c”, do 

Decreto 3.365/1941 que, apontada a urgência na desapropriação e depositado o valor cadastral do imóvel, 

para fins de lançamento do IPTU ou do ITR, a imissão provisória na posse pode ser realizada, 

independentemente da citação do réu e, por óbvio, em momento anterior à avaliação, visto que esta ocorre na 

instrução processual. Tal dispositivo é chancelado pela jurisprudência do STJ, com destaque para o REsp 

1.185.583/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou, 

pela Súmula 652, a compreensão de que o art. 15, §1.
o
, do Decreto-Lei 3.365/1941 não afronta o princípio da 

justa e prévia indenização, preconizado no art. 5.
o
, XXIV, da Constituição Federal. 5. O Decreto-Lei 

1.075/1970, que prevê avaliação provisória do imóvel antes da imissão na posse “só se aplica à 

desapropriação de prédio residencial urbano, habitado pelo proprietário ou compromissário comprador, cuja 

promessa de compra esteja devidamente inscrita no Registro de Imóveis”, conforme prevê o seu art. 6.
o
. 6. 

Recurso Especial conhecido e provido. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1760129. Relator(a): 

Min. Herman Benjamin. Julgamento: 25/09/2018. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJe 

21/11/2018). 
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caracterizada pela resistência do expropriado ou mesmo a interferência de terceiros, poderá o 

árbitro solicitar o concurso do juiz estatal, não para que ele reavalie a concessão da medida, 

mas para que ele o faça ser cumprida, conforme determinado pelo Tribunal Arbitral.251  

A questão que se pretende investigar nesse capítulo, contudo, é ainda mais sensível. 

A arbitragem é formalmente instituída após constituído o tribunal arbitral, conforme o 

conceito previsto no artigo 19 da Lei n.
o
 9.307/1996.252 Embora a eficiência e a celeridade 

sejam importantes características inerentes ao procedimento arbitral, funcionando esses aspectos 

como diferencial em relação à justiça estatal, nem sempre é possível instituir a arbitragem de 

forma rápida o suficiente para atender as medidas urgentes  contemporâneas ao surgimento do 

litígio. Há diversos procedimentos que antecedem a instituição da arbitragem que podem tornar 

essa etapa do procedimento morosa (v.g. a aceitação dos árbitros do respectivo encargo, eventuais 

impugnações dos árbitros e a própria escolha do presidente do tribunal, entre outros). 

É exatamente entre a instauração da arbitragem e a efetiva nomeação do tribunal arbitral, 

quanto estará instituída a arbitragem, que podem surgir questões urgentes cuja a análise se 

impõe para assegurar o resultado útil do processo, como é o caso da imissão provisória na 

posse. A essas hipóteses – comuns a demandas expropriatórias – é que se pretende investigar uma 

solução adequada que compatibilize as necessidades prementes do instituto da desapropriação 

com os instrumentos disponíveis à Administração Pública no método arbitral.  

Utilizando os conceitos acima, passaremos a analisar duas possíveis soluções que 

podem socorrer a Administração Pública nas hipóteses em que se verifique a configuração da 

urgência pelo Poder Público para intervir na propriedade privada. Esse tema será abordado em 

tópicos próprios, sendo certo que em qualquer das perspectivas adotadas – a depender dos 

contornos fáticos próprios da causa – poderão conduzir naturalmente ao mesmo resultado 

prático: a imissão provisória na posse. 

Presume-se, nas soluções analisadas a seguir, que a imissão provisória na posse,  

funciona como espécie de tutela provisória antecipada, cuja concessão está condicionada não 

apenas ao requisito de urgência, como também àqueles próprios do procedimento expropriatórios, 

delineados no Decreto-Lei n.
o
 3.3.65/1941, notadamente a (i) declaração de urgência pelo Poder 

Público; e (ii) o depósito da quantia correspondente à indenização justa e prévia do expropriado. 

                                                           
251 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei n.

o
 9.307/96. 3.ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. p.323. 
252 Segundo Carmona, “A convenção de arbitragem, como se percebe, pode não instituir o juízo arbitral: se os 

árbitros indicados não firmam o compromisso arbitral, por exemplo, não haverá arbitragem instituída, mas 

mera expectativa de formação do tribunal arbitral”. (Id.). 
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3.5.1.1 Tutela cautelar e antecipatória na arbitragem  

A competência do Tribunal Arbitral para analisar e julgar requerimentos de natureza 

cautelar e antecipatória formulado pelas partes envolvidas no Procedimento Arbitral é uma 

questão atualmente pacificada no âmbito da doutrina e na jurisprudência.253 As alterações 

introduzidas pela Lei Federal n.
o
 13.129/2015 na Lei da Arbitragem consolidaram amplo 

debate doutrinário acerca dos limites e competência dos árbitros para análise de medidas de 

caráter urgente (sejam cautelares ou mesmo antecipatórias), oportunizando o melhor entendimento e 

detalhamento sobre a eficácia e extensão dessas importantes medidas que visam a assegurar o 

resultado útil do procedimento arbitral.  

Com efeito, a nova sistemática prevista atualmente na Lei de Arbitragem estabelece 

que caberá ao tribunal arbitral analisar e conceder as medidas urgentes pleiteadas pelas partes 

envolvidas no procedimento arbitral. Entretanto, a exceção a essa regra – condicionada à 

verificação de uma situação de fato – é feita no artigo 22-A, quando dispõe o seguinte: “Antes 

de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de 

medida cautelar ou de urgência.”.  

O referido dispositivo – o qual traduz o posicionalmente doutrinário dominante mesmo 

antes de sua edição – é aplicável também nas hipóteses em que o compromisso arbitral entre 

as partes envolvidas no litígio expropriatório está firmado, mas o Tribunal Arbitral não está 

apto a decidir as matérias que lhe serão submetidas.254 Esses são os casos, por exemplo, da 

imissão provisória na posse, quando já há manifestação das partes no sentido de dirimir o 

litígio expropriatório utilizando a arbitragem, mas por razões diversas não se ultimou ainda a 

instituição da arbitragem.  

Essas situações fáticas representam, em última análise, o impedimento formal de a 

parte interessada veicular requerimentos ao Tribunal Arbitral e dos respectivos árbitros 

tomarem conhecimento desses pleitos e decidirem qualquer matéria, em especial aquelas de 

natureza urgente.255 Ocorrendo esse cenário, é admitida a abertura de uma exceção à opção 

                                                           
253 BURINI, Bruno Corrêa; FRANÇA, Andrews Leoni. Tutelas provisórias pré-arbitrais. In: MUNIZ, Joaquim 

de Paiva; BONIZZI, Marcelo José Magalhães; FERREIRA, Olavo A. V. Alves (Coord.). Arbitragem e 

administração pública: temas polêmicos. Ribeirão Preto, SP: Migalhas, 2018.  
254 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1297974/RJ. Rio de Janeiro. Relator(a): Min. Nancy Andrighi. 

Julgamento: 12/06/2012. Órgão Julgador: Terceira Turma. Publicação: DJe 19/06/2012. 
255 ARMELIN, Donaldo. Tutela de urgência e arbitragem. In: Tutela de urgência e cautelares: estudo em 

homenagem a Ovídio A. Baptista da Silva. São Paulo: Saraiva, 2010. p.363. 
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jurisdicional256 livremente convencionada entre as partes, notadamente em relação à escolha 

do procedimento arbitral e à investidura dos árbitros como julgadores para dirimir o litígio, 

em benefício da preservação de pleitos de natureza cautelar e urgentes – assegurando, 

consequentemente, o resultado útil do procedimento arbitral. 

É importante destacar que o conhecimento da matéria não é completamente afastado do 

tribunal arbitral, o qual preservará a competência integral para dirimir o litígio expropriatório. 

Diz-se assim que a competência do Poder Judiciário para análise de questões urgentes que 

antecedem a arbitragem é provisória ou “precária” como se manifestou o Superior Tribunal de 

Justiça a respeito do tema.257 Isso porque a atuação da jurisdição estatal se presta especificamente 

a atender uma questão urgente, atuando para suprir especificamente a impossibilidade pontual 

de atuação do tribunal arbitral nessa questão urgente e necessária para a preservação do 

resultado útil do procedimento arbitral. 

Nessa oportunidade, caberá ao Poder Judiciário realizar a prova técnica necessária a 

confirmar a coerência entre o preço ofertado pelo ente expropriante e a justa indenização pela 

intervenção do Estado na propriedade particular. A produção dessa prova preliminar, no 

entanto, poderá tornar a tramitação da fase cautelar morosa (assim como ocorre, comumente, 

nas demandas expropriatórias em curso no Poder Judiciário).  

Uma vez ultrapassados os impedimentos verificados para o conhecimento da matéria 

pelo Tribunal Arbitral, estabelece o artigo 22-B da Lei de Arbitragem que “instituída a 

arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência 

concedida pelo Poder Judiciário”. É quando a matéria também será endereçada pelo tribunal 

arbitral, a quem caberá, superados os prévios motivos impeditivos, manter, modificar ou 

revogar a decisão relacionada à imissão provisória inicialmente veiculada pelo Poder Público 

ao juízo estatal. 

                                                           
256 “[...] a questão deve ser dirimida com a invocação do tradicional princípio do direito luso brasileiro, segundo 

o qual quando est periculum in mora incompetentia non attenditur. Dito de outro modo, as regras de 

competência podem ser desprezadas se houver algum obstáculo que impeça a parte necessitada de tutela 

emergencial de ter acesso ao juízo originariamente competente, o que aconteceria na hipótese de a parte 

interessada não poder requerer a medida cautelar ao árbitro (como deveria) pelo simples fato de não ter sido 

ainda instituída arbitragem (os árbitros ainda não aceitaram o encargo, art. 19 da Lei)”. (CARMONA, Carlos 

Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei n.
o
 9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009. p.244). 

257 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1297974/RJ. Rio de Janeiro. Relator(a): Min. Nancy Andrighi. 

Julgamento: 12/06/2012. Órgão Julgador: Terceira Turma. Publicação: DJe 19/06/2012. 



 109 

No presente caso, a princípio, não se revela aplicável às divergências expropriatórias 

submetidas à arbitragem a previsão do parágrafo único do art. 22-A da Lei de Arbitragem, 

segundo a qual “Cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada não 

requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de efetivação da 

respectiva decisão”. Isso porque, diante de seu  estabelecimento posterior ao surgimento do 

litígio, por meio de compromisso arbitral, é natural que as partes já tenham convencionado 

a arbitragem, que, por motivos diversos, não foi ainda instituída. 

Nesse contexto, representando a imissão provisória na posse uma medida cautelar de 

natureza antecipatória, e sendo certo que há instrumentos aptos a veicular medidas de urgência no 

procedimento arbitral, é forçoso reconhecer a possibilidade de submissão de requerimentos 

dessa natureza também em questões de natureza expropriatórias, nas quais tenham as partes 

envolvidas optado pela via arbitral.  

3.5.1.2 Alternativa à jurisdição estatal: a figura do árbitro de emergência na imissão 

provisória na posse 

Embora a cautelar pré-arbitral seja um importante instrumento utilizado para assegurar o 

direito das partes envolvidas no litígio enquanto não instituída a arbitragem, o Poder Público 

(ou ente por ele legitimado) também poderá socorrer-se de outra ferramenta destinada àqueles 

que necessitam de concessão de medidas urgentes nos procedimentos arbitrais, denominada de 

árbitro de emergência. Trata-se de um instituto inovador que emergiu no cenário internacional 

e difundiu-se também no âmbito nacional, tendo como objetivo precípuo viabilizar a análise 

extrajudicial de questões urgentes veiculadas pelas partes envolvidas no litígio enquanto não 

for definitivamente instituída a arbitragem. 

A figura do árbitro de emergência consiste na indicação de árbitro único para resolver 

questões de urgência antes da constituição do tribunal arbitral. Essa medida se destaca da opção 

exposta no capítulo 3.5.1.1. por prescindir da jurisdição estatal na resolução pontual de medidas 

urgentes que antecedem a instituição da arbitragem. Busca-se, com o árbitro de emergência, 

preencher o vácuo jurisdicional até a formação do competente tribunal arbitral para análise das 

medidas submetidas pelas partes, sem a necessidade de se recorrer ao Poder Judiciário.  

A utilização do árbitro de emergência é considerada como benéfica aos envolvidos no 

litígio, eis que a utilização do método corresponde à escolha originária das partes, sendo essa uma 



 110 

solução adequada dentro da própria jurisdição arbitral, além de contar com a especialidade do 

julgador e a celeridade inerente ao procedimento arbitral para analisar o tema.258  

Por reconhecer na figura do árbitro de emergência uma alternativa mais vantajosa 

aos litigantes, diversas instituições arbitrais nacionais e internacionais passaram a oferecer aos 

seus contratantes a opção do árbitro de emergência como uma forma alternativa à jurisdição 

estatal para a resolução de medidas urgentes, pretendendo como essa medida mitigar o 

problema do vácuo jurisdicional até a instituição formal do procedimento arbitral. 

Assim como ocorre nas questões urgentes submetidas à jurisdição estatal, o árbitro 

de emergência tem a cognição restrita à matéria urgente que lhe é submetida pelas partes. 

A sua decisão, por sua vez, será posteriormente submetida à integral revisão dos árbitros 

apontados pelas partes, que poderão a partir de sua livre convicção, manter, modificar ou 

revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo árbitro de emergência. 

Algumas câmaras arbitrais condicionavam a existência do árbitro de emergência a 

previsão expressa na redação da sua cláusula compromissória. Essa manifestação de vontade 

específica das partes era denominada de modelo “opt-in”. Contudo, em razão de o referido 

modelo funcionar como verdadeiro obstáculo ao conhecimento de medidas urgentes na arbitragem, 

esse sistema foi atualizado, adotando-se, via de regra, o sistema “opt-out”. Atualmente, 

entende-se que o silencio das partes em relação à matéria do árbitro de emergência representa 

a anuência para o seu uso nos litígios arbitrais. 

No âmbito das divergências expropriatórias submetidas à arbitragem, essa diferenciação 

parece não representar um entrave à utilização dessa alternativa. Considerando que há a 

necessidade da manifestação expressa da vontade das partes em adotar a arbitragem como 

forma de resolução de litígio na desapropriação, caberá às partes envolvidas convencionarem 

ou excluírem a possibilidade de recorrer ao árbitro de emergência, conforme o interesse no 

caso concreto.  

A peculiaridade procedimental inerente às questões expropriatórias também afasta 

um dos principais pontos de questionamentos levantados a respeito do árbitro de emergência. 

                                                           
258 Nesse sentido “A primeira é quase intuitiva: a necessidade de se recorrer ao Poder Judiciário para obter uma 

decisão judicial (ainda que transitória e limitada) contratas com a escolha originária das partes de solucionar 

seus conflitos por meio da arbitragem. Afinal, as partes são obrigadas a apelar à jurisdição que, de forma 

livre e refletida, optaram por evitar. A segunda razão emana do rito processual e dos atributos da autoridade 

judicante: o juiz togado, membro integrante do Pode Judiciário, desempenha função pública, sob a 

determinação de um rígido sistema de regras do processo civil. O árbitro, por sua vez, embora sujeito aos 

mesmos deveres do juiz togado, integra tribunal de caráter privado, externo à organização estatal, segundo 

sistema de regras mais flexíveis”. (SOUZA, Antonio Pedro Garcia de; CUNHA FIGUEIREDO, Raphael 

Rodrigues da. Arbitro de emergência: conceito, desenvolvimento e adequação. Revista Brasileira de 

Arbitragem, v.16, n.63, p.46, 2019). 
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Por ser nomeado pela instituição arbitral (e não pelos participantes do litígio), questionava-se se 

essa prerrogativa poderia violar autonomia de vontade das partes, um dos principais pilares da 

arbitragem. Essa situação, contudo, parece ser mitigada no caso das divergências expropriatórias 

justamente por existir a necessidade de manifestação expressa da sua intenção de submeter o 

litígio ao método arbitral. Indo além, as alterações implementadas no Decreto-Lei n.
o
 3.365/1941 

estabelecem a necessidade de as partes optarem livremente pela instituição que desejam, desde 

que cadastrada (que poderá ou não ter a opção do árbitro de emergência).  

 Nessa oportunidade, as partes – Poder Público e o expropriado – também poderão 

convencionar de forma diversa, optando por excluir essa opção – embora, em tese, essa 

questão não iniba a possibilidade de a parte interessada recorrer ao Poder Judiciário para ver 

atendida a sua demanda urgente. 

Embora o árbitro de emergência reúna todos os predicados inerentes ao procedimento 

arbitral, representando, em tese, benefício aos envolvidos no litígio em razão de sua celeridade  

e eficiência, existem algumas desvantagens na adoção desse instrumento no âmbito das 

divergências expropriatórias que podem obstaculizar sua utilização para a imissão provisória 

na posse pelo Poder Público. 

O primeiro fator negativo é o fato de que o árbitro não reúne o poder de coerção para 

ultimar diretamente a imissão provisória na posse do bem objeto da desapropriação. Assim 

como o tribunal arbitral, o árbitro de emergência não consegue impor sanções nas hipóteses 

em que o expropriado optar por não cumprir a ordem de imissão provisória na posse. Nesse 

contexto, caberá ao Poder Público socorrer-se novamente da autoridade judicial para viabilizar a 

medida coercitiva emanada pelo árbitro de emergência, situação que pode demandar o tempo.  

Outras desvantagens de acessar o árbitro de emergência é o custo dessa medida. Os 

valores para acessar o árbitro de emergência são consideravelmente superiores aos custos 

normalmente exigidos nos processos estatais (notadamente na cautelar pré-arbitral). Considerando 

que a Administração Pública tem o dever de zelar pelas finanças, a expressiva diferença para 

acionar o árbitro de emergência pode inibir o seu uso mesmo com a questão da morosidade do 

Poder Judiciário.  

Nesse contexto, verifica-se que é plenamente cabível a utilização do árbitro de emergência 

nos casos de imissão provisória, devendo os envolvidos no litígio optar pela adoção da melhor 

solução diante do caso concreto.  
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3.5.2 O precatório nas arbitragens expropriatórias 

Outro procedimento de relevância no contexto das ações de desapropriação está 

relacionado com a forma de pagamento da indenização do expropriado. Estabelece o artigo 100 

da Constituição Federal de 1988 que “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”. 

Nesse contexto, no âmbito do processo estatal, uma vez liquidado o valor devido ao 

expropriado, cabe ao presidente do tribunal no qual tramitou a demanda requisitar ao Poder 

Legislativo a inclusão na lei orçamentária do exercício seguinte a quantia necessária à 

satisfação da condenação devida. A forma por meio da qual se formaliza o requerimento é o 

precatório judicial.259  

Esse tema é particularmente sensível nos casos de desapropriação na medida em que 

há fundados questionamentos a respeito da forma como é realizada a compensação do 

expropriado pela perda da sua propriedade. Isso porque a indenização é, normalmente, 

composta por duas parcelas. A primeira delas é realizada quando o expropriado é imitido na 

posse. A segunda, por sua vez, ocorre caso seja verificada diferença entre o valor que foi pago 

e o montante efetivamente encontrado após a perícia.260 Entretanto, a segunda parcela será 

recebida pelo expropriado na forma do artigo 910 do Código de Processo Civil e observado o 

sistema de precatórios judiciais previsto no artigo 100 da Constituição Federal.261 

Assim, enquanto o particular é privado imediatamente da propriedade (e posse, no 

caso de ser requerida pelo Poder Público a imissão provisória do imóvel) a indenização será 

entregue mediante a expedição de precatório judicial, sem qualquer perspectiva de recebimento 

diante da confusão orçamentária dos Estados e União.  

Nesse sentido, a doutrina questiona se o pagamento da indenização mediante precatório – 

o qual deverá seguir uma ordem cronológica e aguardar a provisão para liquidação –, cumpre 

os ditames estabelecidos na Constituição Federal nos casos de desapropriação, no sentido de 

                                                           
259 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p.625. 
260 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 22.ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2009. p.808. 
261 HARADA, Kiyoshi. Desapropriação. 11.ed. São Paulo: Atlas, 2015. p.304. 
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ser justa e prévia.262,263 Atualmente, considerando a relevância do tema, essa questão foi 

submetida ao Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema de repercussão Geral n.
o
 865264, o 

qual tem como objeto verificar a “compatibilidade da garantia da justa e prévia indenização em 

dinheiro (CF/88, art. 5.
o
, XXIV) com o regime de precatórios (CF/88, art. 100).”. Aguarda-se 

ainda o julgamento de mérito da respectiva demanda para definir o destino do tema. 

No âmbito da arbitragem, Gustavo da Rocha Schmidt265 sustenta que a origem negocial 

da arbitragem permitiria que a sentença arbitral condenatória da fazenda pública poderia 

dispensar o precatório por ser uma obrigação consensualmente contraída pela Administração 

Pública. Nesse sentido, compreende o referido autor que “a sentença arbitral é título judicial, 

mas não é sentença judiciária, tal como apregoada pelo art. 100 da Carta Maior”. E conclui: 

“Da mesma forma que o Poder Público está autorizado a, pela via administrativa, promover a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de um contrato administrativo, nenhum 

óbice há a que promova o reconhecimento da dívida cristalizada em uma sentença arbitral e 

efetue seu pagamento, dispensando a execução do julgado na esfera judicial.” 

Em oposição a esse pensamento, Bruno Lopes Megna266 destaca cinco pontos pelos 

quais entende pela aplicação do regime de precatórios na arbitragem. Entre eles, afirma o autor 

“a arbitragem tem origem contratual, mas conteúdo jurisdicional. O resultado da arbitragem, 

isto é, a sentença arbitral, é, antes de tudo, um produto jurisdicional.”. Além disso, o referido 

autor também destaca ser necessário verificar a questão sob ótica da isonomia: nada 

justificaria pagar ao credor de sentença arbitral antes do credor cujo título tem origem da 

sentença judicial. 

As questões relacionadas à desapropriação guardam especificidades. Permitir que a 

regra do precatório vigore também no âmbito da arbitragem é premiar o mau gestor e 

subverter a lógica constitucional. Como visto no capítulo 1, muitos gestores, dolosamente, 

subavaliam a propriedade do particular cientes que não serão obrigados a quitar o valor real 

devido pelo bem em sua gestão.267 Valem-se da longa tramitação da morosa justiça para 

                                                           
262 WALD, Arnold. A correção monetária nas desapropriações. Revista de Direito Administrativo, Rio de 

Janeiro, n.107, p.31-61, jan./mar. 1972. 
263 TÁCITO, Caio. Problemas atuais da desapropriação. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 

n.120, p.1-13, abr./jun. 1975. 
264 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 922144. Relator(a): Min. Roberto Barroso. Julgamento: 

29/10/2015. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJe 13/11/2015. 
265 SCHIMIDT, Gustavo da Rocha. Arbitragem na administração pública. Curitiba: Juruá, 2018. p.90-93. 
266 MEGNA, Bruno Lopes. Arbitragem e administração pública: fundamentos teóricos e soluções práticas. 

Belo Horizonte: Fórum, 2019. 
267 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Observações sobre a desapropriação no direito brasileiro. Revista de 

Direito Administrativo, v.204, p.35, abr./jun. 1996.  
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proteger seus próprios interesses. Nesses casos, portanto, há intenção de não reservar em seu 

orçamento o montante necessário para o pagamento devido e estabelecido constitucionalmente. 

Esse tema poderia sensibilizar o leitor a adotar a tese exposta no sentido de que, no âmbito da 

arbitragem, não se poderia impor o regime de precatório, talvez para remediar os problemas 

aqui identificados.  

No entanto, o efeito poderia ser inverso. Considerando que não há convenção arbitral 

previamente estabelecida, devendo as partes assim estabelecerem caso entendam pertinente, 

essa questão poderia representar um verdadeiro obstáculo ao uso da arbitragem nas questões 

expropriatórias. Afinal, nenhum gestor ficaria confortável em adotar um sistema mais célere 

que teria como resultado o pagamento imediato (enquanto, no poder judiciário, utilizaria a 

prerrogativa da fazenda pública de pagamento prevista na Constituição Federal).  

Ademais, a questão específica da desapropriação deve ser decidida junto ao Supremo 

Tribunal Federal, por meio do Tema de repercussão Geral n.
o
 865. Adere-se aqui, portanto, à 

regra geral, segundo a qual não havendo a satisfação do crédito constituído na sentença 

arbitral pela Administração Pública, deverá o expropriado promover pela via judicial e o 

pagamento deverá observar o regime disciplinado no artigo 100 da Constituição Federal.  

3.5.3 Conclusão parcial 

A utilização da arbitragem para solucionar as divergências expropriatórias até a 

edição da Lei Federal n.
o
 13.867/19 não apresentava uma análise consistente da doutrina e 

jurisprudência. A inexistência de autorização expressa da legislação representava verdadeiro 

entrave à utilização desse instrumento como método alternativo nos litígios expropriatórios, uma 

vez que inexistia segurança jurídica para a sua adoção nas divergências oriundas da desapropriação.  

Essa lacuna foi preenchida com a promulgação da Lei Federal n.
o
 13.867/19, a qual 

inseriu no Decreto n.
o
 3.365/1941 dispositivos que admitem a possibilidade de se utilizar 

mecanismos alternativos de solução de controvérsias nas demandas expropriatória, notadamente a 

mediação ou arbitragem, com a finalidade de definir as divergências nas desapropriações que 

tenham como justificativa a utilidade pública.  

Conforme acima verificado (capítulo 1), a morosidade na tramitação desse tipo de 

demanda é um problema antigo que envolve importantes questões jurídicas e sociais. Nesse 

contexto, o legislador compreendeu a necessidade de se implementar ferramentas para atender ao 
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interesse público e também ao particular, buscando atingir o ideal previsto na Constituição Federal 

de 1988, com a implementação de uma indenização prévia e justa ao particular expropriado. 

Apesar da edição da nova legislação, é impositivo amadurecer o quadro normativo com 

o objetivo de ampliar a utilização da arbitragem nas questões envolvendo as desapropriações. 

Isso porque a lacuna legislativa referente à admissão do método arbitral para a solução de 

litígios expropriatórios foi suprida por meio de autorizações genéricas e, com o passar do tempo, a 

arbitrabilidade objetiva das matérias vem evoluindo constantemente, conforme demonstrado 

no capítulo 2, sendo impositivo testar com frequência o seu alcance, agora também inclusive 

em relação às matérias expropriatórias.  

Diante disso, a partir do exercício acima, concluímos, primeiro, que não é possível 

limitar o uso da arbitragem apenas para às questões referentes à indenização do expropriado. 

Partindo dessa premissa essencial, verificamos que a indenização (em suas diversas facetas), o 

direito de extensão, o questionamento quanto a utilidade pública são matérias arbitráveis. De igual 

modo, verificamos também a compatibilidade das questões procedimentais expropriatórias com 

o método arbitral, notadamente no procedimento de imissão provisórias na posse e a questão 

da expedição do precatório no âmbito do procedimento arbitral.  
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CONCLUSÃO 

A função de dirimir divergências entre os particulares e promover a pacificação social 

não tem sido desempenhada pelo poder público com a celeridade almejada pela população. 

Diversos estudos apontam um cenário desolador sob a perspectiva da eficácia e da eficiência 

do poder público em responder aos anseios da sociedade com a satisfatória e adequada 

solução às divergências de seus jurisdicionados.  

O excessivo tempo de duração dos processos repercute especialmente nas ações que 

versam sobre desapropriação e acabam por influenciar negativamente o instituto, instrumento 

imprescindível para realizar o interesse público. A demora excessiva nas demandas 

expropriatórias também cria um incentivo perverso à violação de direitos fundamentais dos 

expropriados ou acabam por atingir os princípios que norteiam a administração pública, 

vitimando, ao fim e ao cabo, a própria percepção da sociedade quanto ao instituto jurídico. 

Nesse contexto, emerge a necessidade de se adotarem meios alternativos para a 

resolução de controvérsias entre a administração pública e os particulares, como o método 

arbitral. A arbitragem não tem como finalidade substituir ou concorrer com a justiça estatal, 

mas proporcionar alternativas aos jurisdicionados que poderão, em determinadas situações, 

valer-se desse instrumento para alcançar as suas pretensões de forma mais célere e eficiente. 

A utilização desse método alternativo para a solução de divergências apresenta 

diversas vantagens, que conduzem à conclusão de que a solução arbitral representa inequívoco 

benefício aos envolvidos no litígio, sobretudo se comparado ao processo estatal (não obstante, 

registre-se, aos contínuos esforços empregados pelo poder público em tornar o processo 

estatal mais eficiente e colaborativo). Nesse contexto, a utilização da arbitragem nas divergências 

expropriatórias pode representar um possível avanço na solução dos problemas identificados 

nas questões expropriatórias.  

Apesar de constituir um instrumento internacionalmente reconhecido pela sua eficiência 

na solução de litígios, a utilização do método arbitral no âmbito da administração pública 

nacional percorreu árduo caminho até encontrar estabilidade em sua admissão. Essa situação 

ocorreu após a edição da Lei Federal n.
o
 13.129/2015, a qual introduziu nova redação ao 

artigo 1.
o
, §1.

o
 da Lei n.

o
 9.307/96, admitindo expressamente que a administração pública 

direta e indireta utilize a arbitragem para dirimir conflitos, desde que relativos a direitos 

patrimoniais disponíveis. 
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Além disso, existem peculiaridades que envolvem a arbitragem com a administração 

pública que devem ser respeitadas, relacionadas ao idioma, a sede do procedimento arbitral e 

a escolha dos árbitros. Essas particularidades, no entanto, não desvirtuam a essência do 

instituto e estão alinhadas com as melhores práticas internacionais da arbitragem.  

Apesar de a legislação admitir em tese que a administração pública direta e indireta 

utilize a arbitragem para dirimir conflitos, a inexistência de autorização expressa da legislação 

sobre o tema representava verdadeiro entrave à utilização da arbitragem como método alternativo 

nos litígios expropriatórios. Isso porque não era possível aos envolvidos obterem a segurança 

jurídica necessária à adoção desse método nas divergências oriundas da desapropriação.  

No curso da elaboração do presente estudo, contudo, houve avanço significativo na 

legislação referente às questões expropriatórias mediante a edição da Lei Federal n.
o
 13.867/2019. 

A referida legislação estabelece e regulamenta, definitivamente, a possibilidade de utilizar 

mecanismos alternativos de solução de controvérsias nas demandas expropriatórias, notadamente 

a mediação ou arbitragem, com a finalidade de resolver divergências nas desapropriações que 

tenham como justificativa a utilidade pública. 

A inovação legislativa representa inegável avanço nas relações estabelecidas entre o 

Poder Público e o particular em busca da celeridade e eficiência na resolução das questões 

expropriatórias. Não obstante, a lacuna legislativa referente à admissão do método arbitral 

para a solução de litígios expropriatórios foi suprida por meio de autorizações genéricas sendo 

imprescindível testar o seu alcance em relação às matérias expropriatórias.  

Nesse contexto, observou-se que não é possível limitar a arbitragem à quantificação da 

indenização. Além de inexistir na legislação qualquer restrição nesse sentido, essa interpretação 

não está em linha com os princípios estabelecidos na Constituição Federal de 1988. A partir 

desse conceito essencial, verificamos que a indenização, o direito de extensão, o questionamento 

quanto à utilidade pública são matérias arbitráveis, nos termos da legislação. De igual modo, 

verificamos também a plena compatibilidade das questões procedimentais expropriatórias 

com o método arbitral, notadamente no procedimento de imissão provisórias na posse e a 

questão da expedição do precatório no âmbito do procedimento arbitral.  
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