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Resumo: O presente trabalho debate sobre o regime jurídico que 

deve ser utilizado pelo Poder Público para escolha de câmaras 

arbitrais. Para isso a autora faz uma análise da natureza jurídica 

da relação entre as partes e a câmara de arbitragem e a partir das 

peculiaridades dessa relação contratual, propõe um modelo ade-

quado.  
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THE PROPER LEGAL REGIME FOR THE CHOICE OF 

ARBITRATION CHAMBERS BY THE PUBLIC POWER  

 

Abstract: This paper discusses the legal regime that should be 

used by the Public Power to choose arbitration chambers. For 

this, the author analyzes the legal nature of the relationship be-

tween the parties and the arbitration chamber and based on the 

peculiarities of this contractual relationship, an appropriate 

model is proposed. 
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Arbitration Chamber – Civil Contract.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 
 “arbitragem é agora o principal método para re-

solver disputas internacionais envolvendo Esta-

dos, indivíduos e empresas. Esta é uma das conse-

quências da crescente globalização do comércio e 

investimento mundial”2. 

A necessidade em atrair investimento direto estrangeiro 

(foreign direct investment - FDI) motivou a Administração Pú-

blica no Brasil a tornar cada vez mais frequente a inserção de 

cláusulas compromissórias em contratos de parceria3.  

De acordo com o Relatório Mundial de Investimentos 

(World Investment Report) publicado pela Agência das Nações 

Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad)4, o in-

vestimento direto estrangeiro global no ano de 2017 sofreu um 

decréscimo de 23% (1,43 trilhões de dólares). No entanto, neste 

mesmo ano o Brasil saiu da 7ª para a 4ª posição do ranking e 

atraiu 62,7 bilhões de dólares, o que corresponde a um incre-

mento de 8% do FDI no país, alavancado principalmente pelo 

setor de energia.  

 
2 Tradução livre do trecho: “Arbitration is now the principal method of resolving in-
ternational disputes involving states, individuals, and corporations. This is one of the 
consequences of the increased globalisation of world trade and investment” 
(BLACKABY, Nigel; et al., 2015, p. 1). 
3 Adota-se no presente estudo o conceito de contrato de parceria definido no §2º do 
art. 1º da Lei n.º 13.334/2016 que corresponde “a concessão comum, a concessão pa-
trocinada, a concessão administrativa, a concessão regida por legislação setorial, a 
permissão de serviço público, o arrendamento de bem público, a concessão de direito 

real e os outros negócios público-privados que, em função de seu caráter estratégico 
e de sua complexidade, especificidade, volume de investimentos, longo prazo, riscos 
ou incertezas envolvidos, adotem estrutura jurídica semelhante”. 
4 UNCTAD. World Investment Report 2018 Investment and New Industrial Policies. 
NOTE. United Nations Publication. 2018. Disponível em http://unctad.org/en/Pa-
ges/DIAE/World%20Investment%20Report/World_Investment_Report.aspx. 
Acesso em 9 de junho de 2018. 
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Embora não seja adequado atribuir o aumento do FDI à 

proliferação de cláusulas compromissórias em contratos de par-

ceria, também não seria correto excluir os impactos da adoção 

da arbitragem pelo Poder Público na confiança do investidor es-

trangeiro.  

Se antes os debates sobre a utilização da arbitragem pelo 

Poder Público5 estavam centrados na arbitrabilidade subjetiva6 

instigados por uma visão legalista estrita7, com a edição da Lei 

n. º 13.129/2015, que acresceu o § 1º, ao art. 1º da Lei n. º 

9.307/1996, permitindo expressamente que a administração pú-

blica utilize a arbitragem para dirimir conflitos relativos a direi-

tos patrimoniais disponíveis, essa discussão perdeu importância.  

Os esforços dos defensores da impossibilidade de a 
 

5 Antes da edição da Lei n.º 13.129/2015, em decorrência do Programa Nacional de 
Desestatização - PND instituído na década de 90 pela Lei n.º 8.031, de 1990, alguns 
setores previam a possibilidade de inserção em seus contratos de meios de solução 
extrajudicial das controvérsias, a exemplo do setor de comunicações (art. 93, XV da 
Lei n.º 9.472/1997). Em seguida, foram inseridos dispositivos prevendo a arbitragem 

nos setores de óleo e gás (art. 43, X da Lei nº 9.478/1997), setor de transportes aqua-
viários e terrestres (art. 35, XVI da Lei nº 10.233/2001) e no setor de energia elétrica 
(art. 4º, § 5º da Lei nº 10.848/2004). Posteriormente, a adoção da arbitragem restou 
prevista no art. 11, III da Lei n.º 11.079/2004, que trata parcerias público-privadas e 
no ano de 2005 foi acrescido pela Lei Federal nº 11.165/2005 o art.23-A à Lei nº 
8.987/1995 (lei geral das concessões).  No ano de 2013, a arbitragem foi expressa-
mente permitida para o setor portuário (art. 62, § 1º da Lei n.º 12.815/2013). E, recen-
temente, a Lei n.º 13.448/2017 disciplinou a arbitragem para os setores rodoviário, 

ferroviário e aeroportuário (art. 15, III e art. 31). 
6 Nesse sentido, antes da introdução da referida alteração legislativa, LEMES (2007, 
p. 83) defendia que “a existência de lei específica dispondo sobre a eleição da arbitra-
gem em contratos administrativos não é necessária, pois a ela se aplica a Lei n.º 9.307, 
de 1996, estatuto arbitral brasileiro que não distingue entre pessoas jurídicas, as de 
direito público ou as de direito privado”. 
7 Exigir lei expressamente autorizando a utilização da arbitragem pela Administração 
Pública beira ao absurdo, na medida em que essa interpretação restritiva do princípio 

da legalidade exigira que todo e qualquer ato da administração pública necessitasse 
de lei em sentido estrito. A respeito dessa compreensão do princípio da legalidade, a 
professora Odete MEDAUAR (2004, p. 145) leciona: “O último significado – a Ad-
ministração só pode realizar atos ou medias que a lei ordena – se predominasse como 
significado geral do princípio da legalidade paralisaria a Administração, porque seria 
necessário um comando legal específico para casa ato ou medida editados pela Admi-
nistração, o que é inviável”. 
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Administração Pública resolver seus conflitos por meio do uso 

da arbitragem voltaram-se para a arbitrabilidade objetiva.  

O conceito de direito patrimonial disponível inerente a 

qualquer arbitragem, inclusive as realizadas exclusivamente en-

tre privados, ganha novos contornos quando uma das partes liti-

gantes é a Administração Pública. Os obsoletos8  princípios da 

supremacia e da indisponibilidade do interesse público foram 

convocados para o debate, culminando, em determinado mo-

mento, com a impossibilidade de submeter à arbitragem confli-

tos relacionados ao reequilíbrio econômico-financeiro dos con-

tratos de parceria9.   

A vingar esse posicionamento10, pouca utilidade teria 

cláusula compromissória em contratos de parceria visto que esse 

é o ponto central das controvérsias envolvendo o Poder Público 

e o parceiro privado. E, por se tratar de contratos de longa dura-

ção, em razão dos vultosos investimentos e da necessidade de 

amortizá-los, é praticamente impossível não haver pedidos de 

reequilíbrio durante a sua vigência, embora nem sempre haja 

consenso sobre se de fato há reequilíbrio ou sobre o seu mon-

tante.  

Conquanto os debates a respeito da arbitrabilidade obje-

tiva ainda não tenham arrefecido e despertem o interesse de 

 
8 A doutrina administrativista moderna crítica de maneira veemente o conceito tradi-
cional atribuído a esses princípios. Nesse sentido, MEDAUAR (2017, p. 378) consi-
dera o princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse 
público como obsoletismos e aponta que a doutrina estrangeira não menciona esses 
princípios. Em sentido semelhante, BINENBOJM (2014, p. 324-325) critica essa re-
gra absoluta de supremacia, na medida em que o real conteúdo do interesse público 
somente é aferível mediante aplicação de juízo de ponderação dos interesses indivi-
duais e coletivos específicos de maneira a permitir sua realização na maior extensão 

possível.  
9 Vide ACÓRDÃO Nº 2.573/2012 – TCU – Plenário.  
10 Visando superar a posição do TCU a época vigente, tanto o Decreto n.º 8.465, de 
2015 (art. 3º, II) que disciplina a arbitragem no setor portuário, quanto a Lei n.º 
13.448/2017 que disciplina a arbitragem para os setores rodoviário, ferroviário e ae-
roportuário (art. 31, §4º, I) elencaram como direito patrimonial disponível as contro-
vérsias relacionas a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos;”. 
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estudiosos no tema, mormente devido a ânsia em se buscar dar 

concretude a um conceito jurídico indeterminado, o certo é que, 

paralelo a essa discussão, começam a aflorar problemas relacio-

nados à fase posterior à decisão da Administração Pública em 

submeter o litígio à arbitragem  

A escolha da câmara de arbitragem pela Administração 

Pública é tema que tem preocupado as Advocacias Públicas e as 

autoridades administrativas, pois diferentemente dos particula-

res, essa escolha não pode se dar livremente. A atuação estatal, 

além de observar os parâmetros constitucionais e legais regedo-

res da sua atuação, submete-se ao crivo dos controles interno e 

externo exercido pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciá-

rio, respectivamente, o que exige maior cautela na prática de 

atos. 

O presente artigo se propõe a analisar o regime jurídico 

adequado à escolha da câmara de arbitragem pela Administração 

Pública.  

Na primeira parte será apresentado o conceito de arbitra-

gem, uma breve distinção entre arbitragem ad hoc e institucional 

e o papel de cada um dos atores que participam no processo de 

arbitragem.  Na segunda, será abordada a natureza da relação 

jurídica que se estabelece entre as partes (administração pública 

e parceiro privado) e a câmara de arbitragem. Em seguida será 

analisado o panorama normativo relacionado à contratação de 

câmaras de arbitragem e a prática que vem sendo adotada por 

alguns entes federativos.  

A última parte se debruçará sobre o propósito deste ar-

tigo que, é identificar o regime jurídico adequado a nortear a 

atuação da Administração Pública na escolha da câmara de arbi-

tragem. 

 

2. A ARBITRAGEM INSTITUCIONAL E SEUS ATORES 
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A arbitragem é um meio adequado11 de solução de con-

trovérsias, através do qual as partes, em comum acordo, mani-

festam sua vontade de submeter um litígio sobre direito patrimo-

nial disponível a um tribunal arbitral12 com poderes para prolatar 

decisões com eficácia de decisão judicial, afastando, por conse-

guinte, a jurisdição estatal.  

Gary BORN (2014, p. 250) ao analisar diversos concei-

tos de arbitragem extraiu cinco elementos essenciais:  
(i) a consensual agreement (ii) to submit disputes to (iii) a non-

governmental decision-maker, chosen by or for them, to (iv) 

render a binding resolution of that dispute, (v) in accordance 

with adjudicatory procedures affording the parties an oppor-

tunity to be heard13. 

Esse ajuste consensual firmado entre as partes para sub-

meter um litígio à arbitragem é denominado convenção de arbi-

tragem, da qual são espécies a cláusula compromissória e o com-

promisso arbitral. Denomina-se cláusula compromissória aquela 

inserida em um contrato principal por meio do qual as partes se 

comprometem a submeter à arbitragem eventuais litígios decor-

rentes deste contrato. O compromisso arbitral, ao contrário, é fir-

mado quando a decisão de submeter um litígio à arbitragem é 

posterior a sua existência.  

A convenção de arbitragem estabelecerá se a arbitragem 

será ad hoc14 ou institucional. No primeiro caso, as partes optam 

por escolher seus árbitros e definir o procedimento sem a 

 
11 O termo adequado quer significar que a natureza do litígio deverá indicar o meio 
mais adequado para solução do conflito de interesses.  
12 O termo tribunal arbitral é utilizado para se referir tanto a um único árbitro, quanto 
a um colegiado de árbitros.  
13 Tradução livre: “(i) um ajuste consensual (ii) para submeter controvérsias a (iii) um 

julgador não governamental escolhido por ou para eles, para (iv) apresentar uma de-
cisão vinculante desse litígio, (v) de acordo com os procedimentos compulsórios pro-
porcionando às partes uma oportunidade de serem ouvidas”. 
14 Lei n.º 9.307/1996. Art. 13. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a 
confiança das partes. (...) § 3º 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. 
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participação de um órgão arbitral institucional, comumente de-

nominado de corte ou câmara de arbitragem. No segundo, as par-

tes escolhem uma câmara de arbitragem com a finalidade de ad-

ministrar o desenvolvimento da arbitragem15, seja através da 

edição de regras de procedimento, seja através do estabeleci-

mento de tribunais arbitrais, seja favorecendo a pesquisa cientí-

fica.  

Nesse sentido, GAILLARD e SAVAGE (1999, p. 451) 

acentuam: 
In ad hoc arbitration, which is organized by the parties them-

selves, the parties alone choose the arbitrator or arbitrators for 
their particular dispute, directly or through a predetermined 

third party. This is in contrast with institutional arbitration, 

where the parties rely on an arbitral institution to determine the 

composition of the arbitral tribunal and organize the proceed-

ings, although the parties are not necessarily excluded from the 

appointment process16. 

Na arbitragem ad hoc é usual identificar dois atores: as 

partes litigantes e o tribunal arbitral, de onde decorrem duas re-

lações jurídicas distintas: uma que se estabelece entre as partes 

litigantes (convenção de arbitragem) e uma relação bilateral for-

mada entre as partes litigantes e o tribunal arbitral. 

Na arbitragem institucional é inserido um novo ator: a 

câmara de arbitragem, de modo que a relação bilateral existente 

nas arbitragens ad hoc é substituída por uma relação triangular 

formada entre as partes litigantes, a câmara e o tribunal arbitral.  

As partes litigantes, em se tratando de arbitragem insti-

tucional, têm como papel principal definir a câmara de 

 
15 Vide CARMONA, 2004, p. 127. 
16 Tradução livre: “Na arbitragem ad hoc, organizada pelas próprias partes, as partes 
sozinhas escolhem o árbitro ou árbitros para sua disputa, diretamente ou por meio de 
uma terceira parte previamente determinada. Isso está em contraste com a arbitragem 
institucional, em que as partes confiam em uma instituição arbitral para determinar a 
composição do tribunal arbitral e organizar os procedimentos, embora as partes não 
sejam necessariamente excluídas do processo de nomeação”. 
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arbitragem e escolher os árbitros ou atribuir a terceiros essa es-

colha17.O tribunal arbitral é responsável por resolver a disputa 

apresentada pelas partes litigantes, enquanto à câmara de arbi-

tragem cabe administrar o procedimento arbitral18.  

Embora exerçam atividade administrativa e não jurisdi-

cional, as câmaras arbitrais também desempenham função deci-

sória quando relacionada a questões ou aspectos processuais, a 

exemplo do que ocorre quando um árbitro deve ou não ser re-

movido por falta de independência ou imparcialidade (TIMÁR, 

2013, p. 103) 19. 

Por sua vez, RÉMY (2016, p. 18) aponta três caracterís-

ticas que integram o conceito de câmara de arbitragem:  
(1) uma organização permanente; (2) um regulamento de arbi-

tragem; e  (3) um acordo entre as partes de reservar, para a or-

ganização permanente, alguma autoridade para decidir (uma 

“reserva de competência”), além de exercer a mera tarefa de 

atuar como autoridade de nomeação padrão20 

Com base nessas características, RÉMY (2016, p. 18) 

propõe que o termo câmara de arbitragem signifique “uma orga-

nização permanente a qual as partes em uma disputa reservem 

alguma autoridade para decidir, de maneira a facilitar que a 

 
17 A respeito dos diferentes métodos de designação de árbitros, BLACKABY et al 
(2015, p. 240) apontam os seguintes métodos: “by agreement of the parties, by an 
arbitral institution, by means of a list system, by means of the co-arbitrators appointing 

a presiding arbitrator, by a professional institution or a trade association, or by a na-
tional court”.  
18 De acordo com ELATAFY (2016, p. 23), essa dualidade de funções permite iden-
tificar ao menos dois órgãos integrantes da câmara de arbitragem: um órgão de con-
trole responsável por essas questões e aspectos processuais e um órgão de supervisão 
e organização responsável pelo desempenho de atividades administrativas relaciona-
das a condução do procedimento. 
19 Nesse sentido, GAILLARD e SAVAGE (1999, p. 602): “However, where an arbi-

tral institution is chosen to organize the proceedings, the contractual relationship be-
comes triangular”. Tradução livre: “No entanto, quando uma instituição arbitral é es-
colhida para organizar o processo, a relação contratual torna-se triangular”.  
20 Tradução livre do trecho: “(1) a permanent organization; (2) a set of arbitration 
rules; and (3) an agreement by the parties to reserve, to the permanent organization, 
some decisional authority (a  reservation of competence”) beyond the mere task of 
acting as a default appointing authorit”. 
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arbitragem seja conduzida de acordo com o regulamento da ar-

bitragem”21.  

Estabelecido o papel de cada um dos atores da arbitra-

gem institucional, convém analisar a natureza da relação jurídica 

entre as partes litigantes e a câmara de arbitragem.  

 

3. NATUREZA JURÍDICA CONTRATUAL DA RELAÇÃO 

ENTRE AS PARTES E A CÂMARA DE ARBITRAGEM 

 

O estudo da natureza da relação jurídica estabelecida en-

tre as partes litigantes e a câmara de arbitragem tem despertado 

pouco interesse se comparado a outros temas envolvendo arbi-

tragem, provavelmente porque a doutrina internacional22, tanto 

em países do commom law quanto em países do civil law, majo-

ritariamente reconhece a existência de uma relação contratual 

(ELATAFY, p. 67-68).  

Nesse sentido, GALLARD e SAVAGE (1999, p. 682): 
An initial contract is concluded between the parties and the ar-
bitral institution. By drafting and publishing its arbitration 

rules, the arbitral institution effectively puts out a permanent 

offer to contract, aimed at an indeterminate group of persons 

(those potential litigants operating in the field or fields covered 

by the institution), but made under fixed conditions23.  

E BORN (2014, p. 1984-1985):  
In contractual terms, the arbitral institution’s contract is formed 
when an institution offers to administer arbitrations between 

 
21 Tradução livre do trecho: “a permanent organization to which parties to a dispute 
reserve some decisional authority in order to facilitate an arbitration conducted in ac-
cordance with a set of arbitration rules”. 
22 Em sentido contrário, Lázló Ujlaki apud TIMAR (2013, p. 109) não reconhece a 
natureza contratual da relação entre as partes e os árbitros. Ao contrário, defende que 

essa relação jurídica é regida pelo direito processual e, portanto, possui natureza jurí-
dica de direito público.  
23 Tradução livre: ‘Um contrato inicial é celebrado entre as partes e a câmara de arbi-
tragem. Ao elaborar e publicar suas regras de arbitragem, a câmara de arbitragem efe-
tivamente disponibiliza uma oferta permanente de contrato, destinada a um grupo in-
determinado de pessoas (os litigantes em potencial que operam no campo ou nos cam-
pos cobertos pela instituição), mas efetuadas sob condições fixas. 
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parties that have incorporated its rules into an arbitration agree-

ment, with that offer being accepted by the parties through the 

submission of a dispute arising under that arbitration agree-

ment to the institution24.  

A jurisprudência francesa, assim como a doutrina acima 

destacada, reconheceu a natureza contratual dessa relação no 

caso Ceksobanka e, posteriormente, nas decisões relacionadas 

aos casos Cubic e SNF (ELATAFY, p. 68).  No caso SNF, a 

Corte de Apelação de Paris reconheceu a existência de relação 

contratual entre as partes litigantes e a câmara de arbitragem na 

ação de indenização proposta pela empresa francesa SNF S.A.S. 

contra a CCI em face de danos sofridos por má administração do 

processo de arbitragem25 em que eram partes a SNF e a empresa 

holandesa, Cytec Industries B.V. (KIFFER, p. 582).   

No Brasil, nas arbitragens envolvendo a Administração 

Pública, o assunto veio à tona como fundamento para não inci-

dência da Lei n.º 8.666/1993. JUSTEN FILHO (2016, p. 12 -14) 

afasta a natureza contratual dessa relação e defende que se trata 

de obrigações decorrentes de atos voluntários unilaterais produ-

zidos de modo sucessivo e não de um contrato de prestação de 

serviços, concluindo, ao final pela não incidência da Lei n.º 

8.666/1993 no processo de escolha da câmara.  

A definição da natureza da relação jurídica entre as par-

tes litigantes e a câmara de arbitragem, em se tratando de arbi-

tragens envolvendo o Poder Público no Brasil, é relevante para 

o presente estudo na medida em que, caso não se reconheça a 

natureza contatual se afastaria de imediato a incidência da Lei 

 
24 Tradução livre: “Em termos contratuais, o contrato de administração da arbitragem 
é formado quando uma câmara de arbitragem oferece administrar arbitragens entre as 

partes que incorporaram seu regulamento a uma convenção de arbitragem, sendo a 
aceitação dessa oferta pelas partes realizada mediante a apresentação do requerimento 
de arbitragem perante a câmara de arbitragem.  
25 Em alguns países, a exemplo dos Estados Unidos, a jurisprudência e o English Ar-
bitration Act (Sec. 74) de 1996 estende a imunidade do tribunal arbitral as câmaras de 
arbitragem, de maneira que não se admite postular ações de indenização em face das 
câmaras (GAILLARD e SAVAGE, p. 594).   
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n.º 8.666/1993 e, por consequência, todos os debates relaciona-

dos a esse assunto perderiam importância.  

A relação jurídica que se estabelece entre as partes liti-

gantes e a câmara de arbitragem é autônoma em relação ao con-

trato principal objeto da arbitragem e acessória em relação à con-

venção de arbitragem26. Nada obstante, mesmo que a convenção 

de arbitragem, por força do §1º, do art. 2º da Lei n.º 

9.307/199627, estabeleça outras regras de direito a serem aplica-

das na arbitragem, aquela relação jurídica deve ser regida pelas 

regras de direito interno que determina que sejam aplicadas as 

regras do local onde foi proposto o contrato28, ou seja, na sede 

da câmara de arbitragem escolhida pelas partes litigantes29.  

Fixada essa premissa, a análise da relação jurídica entre 

a câmara de arbitragem e as partes litigantes terá como pressu-

posto o ordenamento jurídico brasileiro, em especial, as normas 

do Código Civil.  

 O contrato é “uma espécie de negócio jurídico que se 

distingue, na formação, por exigir a presença pelo menos de 

duas partes, sendo indispensável para sua formação a presença 

da manifestação de vontade de duas ou mais partes com o obje-

tivo de compor interesses. Difere-se dos atos unilaterais que se 

 
26 Nesse sentido JUSTEN FILHO (2016, p. 11), “a câmara de arbitragem desenvolve 
atividades secundárias e dependentes, relativamente à arbitragem propriamente dita. 

Mas todas as atuações por ela desempenhadas são relacionadas à arbitragem”.  
27 Art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes. § 1º 
Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na 
arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. 
28 Essa conclusão decorre da incidência do art. 425 do Código Civil: “Art. 435. Repu-
tar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto” e do art. 9º da Lei de 
Introdução as Normas de Introdução do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n.º 
4.657/1942): “Art. 9o Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país 

em que se constituírem. (...) § 2o A obrigação resultante do contrato reputa-se consti-
tuída no lugar em que residir o proponente”. 
29 Nesse sentido, Orlando GOMES (2007, p. 83), “O contato entre pessoas presentes 
forma-se onde elas se encontram. O que se realiza entre pessoas distantes uma da 
outra, no lugar em que foi proposto. Interessa saber onde os contratos se formam, 
dentre outras razões, para determinar o foro competente e, no campo do Direito Inter-
nacional, a lei reguladora.  
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aperfeiçoam com a manifestação de apenas uma das partes.  

A declaração inicial de vontade para formação do con-

trato é emitida pelo proponente ou policitante e denomina-se 

proposta ou oferta.  A declaração seguinte, que vai ao encontro 

da proposta, é emitida pelo aceitante ou oblato e denomina-se 

aceitação. Essas declarações de vontade “não constituem negó-

cios jurídicos, classificando-se como atos pré-negociais, de efei-

tos prefigurados na lei. São, entretanto, declarações recepticias 

de vontade, somente eficazes no momento em que chegam ao 

conhecimento da pessoa a quem se dirigem.” (GOMES, 2007, p. 

68). 

De um lado, a câmara de arbitragem oferta indistinta-

mente aos possíveis interessados a prestação do serviço de ad-

ministrar o procedimento arbitral de acordo com as regras e va-

lor estabelecido em seu regulamento. De outro, as partes litigan-

tes, em comum acordo, pretendem que a administração do pro-

cedimento arbitral seja conduzida por um terceiro - a câmara de 

arbitragem, e estão dispostas a remunerá-la pela prestação desse 

serviço.  

Por meio do requerimento de arbitragem, a manifestação 

de vontade das partes litigantes de aceitar a oferta chega ao co-

nhecimento da câmara de arbitragem, neste momento reputa-se 

formado o contrato30. Essa conclusão decorre dos seguintes dis-

positivos do Código Civil: 
Art. 427. A proposta de contrato obriga o proponente, se o con-

trário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou 

das circunstâncias do caso.  

(...)  

Art. 429. A oferta ao público equivale a proposta quando en-

cerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário 

resultar das circunstâncias ou dos usos. Parágrafo único. Pode 
revogar-se a oferta pela mesma via de sua divulgação, desde 

 
30 De acordo com ELATAFY (2016, p. 89), a teoria da recepção foi adotada pelo TGI 
(Tribunal de grande instance) de Paris no caso “SNF” ao reconhecer que o regula-
mento de arbitragem aplicável era o que estava em vigo na data de apresentação do 
requerimento de arbitragem. 
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que ressalvada esta faculdade na oferta realizada. 

Assim, na mesma linha adotada pela doutrina e jurispru-

dência estrangeira, parece ser correto afirmar que a relação jurí-

dica estabelecida entre as partes litigantes e a câmara de arbitra-

gem é de natureza contratual e se reputa formada no momento 

de apresentação do requerimento de arbitragem.  O contrato de-

corrente desta relação jurídica, para os fins deste estudo, será 

denominado contrato de administração de arbitragem31.  

 

4. OS MODELOS DE CONTRATAÇÃO DE CÂMARA DE 

ARBITRAGEM ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

 

A arbitragem envolvendo o Poder Público se configura 

quando em um dos polos se se encontram órgãos ou entidades 

da administração pública que, voluntariamente, mediante deci-

são fundamentada32, optaram pela arbitragem.  

Adotada a arbitragem institucional, o primeiro desafio da 

Administração Pública será escolher a câmara de arbitragem. 

O fetiche pela Lei nº 8.666, de 1993, e o temor do con-

trole exercido pelos Tribunais de Contas33 de não apenas 

 
31 Loquin e Clay apud ELATAFY (2016, p. 69) utilizam a expressão “contrat d'orga-
nisation de l'arbitrage” para se referir a esses contratos.  
32 De acordo com o Professor Marcelo José Magalhães Bonizzi (2015), “enquanto o 
particular pode escolher a arbitragem preenchendo requisitos mínimos, como a dispo-
nibilidade de seus direitos e a capacidade civil, o ente público precisa satisfazer requi-
sitos mais rigorosos para poder utilizar a arbitragem, principalmente frente à ‘segu-
rança’ que os bens e direitos que estão sob sua proteção merecem, mas ainda falta 
lançar algumas luzes sobre esses requisitos, para que seja possível descobrir a real 
dimensão deles. (...). Ao menos em linha de princípio, apenas dois fundamentos pare-
cem justificar a escolha da arbitragem pela Administração Pública: a complexidade 

do litígio e a celeridade que a arbitragem pode proporcionar”. 
33 Lei nº 8.666, de 1993, art. 113: “O controle das despesas decorrentes dos contratos 
e demais instrumentos regidos por esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas compe-
tente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da Adminis-
tração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e exe-
cução, nos termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nela 
previsto.” 
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“controlar as despesas decorrentes dos contratos firmados pelo 

Poder Público, mas também a de intervir diretamente no curso 

da licitação” (ROSILHO, 2013, p. 127), motivam, sem qualquer 

análise mais acurada, a opção de inserir em leis ou decretos o 

regime jurídico aplicável à  escolha das câmaras de arbitragem.  

Este capítulo se propõe a analisar os atos normativos que 

tratam da escolha da câmara de arbitragem e os modelos adota-

dos pelos órgãos e entidades da Administração Pública34. 

 

4.1. O MODELO FEDERAL  

 

4.1.1. SETOR DE TRANSPORTES 

 

O Decreto nº 8.465, de 2015, que estabelece regras de 

arbitragens para o setor portuário, definiu que a “escolha de ár-

bitro ou de instituição arbitral será considerada contratação di-

reta por inexigibilidade de licitação”35.  

A inexigibilidade de licitação de que trata o Decreto nº 

8.465, de 2015, foi aplicada na escolha da CAM-CCBC pela ex-

tinta Secretaria Especial de Portos da Presidência da República 

– SEP/PR36 no litígio envolvendo Libra, Companhia Docas de 

 
34 Não obstante o presente estudo não se preste a fazer uma análise de direito compa-
rado sobre a contratação de câmaras de arbitragem pelo Poder Público, registra-se que 

o Código dos Contratos Públicos de Portugal (Decreto-Lei nº 18, de 2008) expressa-
mente prevê que deve ser utilizado o ajuste direto para os casos de contratação de 
serviços de arbitragem, verbis: “Artigo 27.º Escolha do ajuste direto para a formação 
de contratos de aquisição de serviços. 1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 24.º, no 
caso de contratos de aquisição de serviços, pode adotar-se o ajuste direto quando: (...) 
d) Se trate de serviços de arbitragem, conciliação ou mediação; (...)”. Recente altera-
ção no referido Código incluiu nele o art. 27-A, que reintroduziu o sistema de consulta 
prévia para os casos de contratação direta quando houver mais de uma entidade que 

possa prestar o serviço. 
35 Art. 7º: “Se prevista nos contratos de que trata este Decreto, a cláusula compromis-
sória de arbitragem poderá: (...) § 3º A escolha de árbitro ou de instituição arbitral será 
considerada contratação direta por inexigibilidade de licitação, devendo ser observa-
das as normas pertinentes.” 
36 Com a edição da Medida Provisória nº 782, de 31 de maio de 2017, as competências 
da SEP/PR foram transferidas para o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação 
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São Paulo – Codesp e União.   

Partiu-se da premissa que a singularidade do serviço é 

requisito a ser considerado, de maneira que o mais adequado 

para esse caso é que a inexigibilidade por credenciamento en-

contre amparo no art. 25, II, da Lei nº 8.666, de 199337. 

Nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário, a Lei 

nº 13.448, de 2017, definiu como regra o credenciamento de câ-

maras arbitrais38 levando à conclusão preliminar que igualmente 

seria caso de incidência da Lei n. º 8.666, de 199339. 

 

4.1.2. SETOR DE ÓLEO E GÁS 

 
Civil – MTPA. A lei que organiza a presidência da república atualmente em vigor – 
Lei nº 13.502, de 2017 – mantém essa competência no MTPA. 
37 Nesse sentido, é a CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU N.º 118/2016: 
“INEXIGIBILIDADE. SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO 
DE NATUREZA SINGULAR. CREDENCIAMENTO. (...) II. O credenciamento, 
apesar de não ser uma licitação, confere concretude a princípios constitucionais como 
os da isonomia (art. 5º), da publicidade, da impessoalidade e da eficiência (art. 37), 

razão pela qual se trata de prática a ser incentivada no âmbito da administração. III. 
Apesar de o credenciamento ser conceitualmente destinado às ocasiões nas quais a 
inexigibilidade se enquadra no caput do art. 25, II, da Lei nº. 8.666/1993. IV. Em que 
pese se tratar de um serviço raro, é possível que em alguns entes da administração 
pública a demanda por determinados serviços de natureza singular seja constante. 
Nessas hipóteses, recomenda-se a utilização do credenciamento com a fixação em um 
instrumento convocatório de critérios condizentes com os constantes no § 1º do art. 
25 da Lei n. 8666/1993. V. O procedimento de credenciamento deverá observar as 

orientações contidas na conclusão DEPCNSU/PGF/AGU n.º 29/2013, decorrentes do 
PARECER n.º 7/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU”. Disponível em: 
http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/36212603. Acesso em: 18 de junho 
de 2016. 
38 “Art. 31. (...) § 5º Ato do Poder Executivo regulamentará o credenciamento de câ-
maras arbitrais para os fins desta Lei.” 
39 O credenciamento, por sua vez, embora não esteja previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 
é considerado pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União-TCU (cf. Vide 

Acordão nº 351/2010 – Plenário, Decisão Plenária nº 656/1995 e Acórdão nº 
2.504/2017 – Primeira Turma, todos do Tribunal de Contas da União) como uma es-
pécie de inexigibilidade de licitação por ausência de competição em face da possibi-
lidade de se contratar indistintamente todos os que se enquadrarem nos requisitos es-
tabelecidos pelo Poder Público. “A princípio, os contratos firmados em vista de cre-
denciamento se sujeitam as regras da Lei n.º 8.666/1993, da mesma forma que qual-
quer outro contrato.” NIEBUHR (2013, p. 197). 
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A Agência Nacional de Petróleo – ANP atua em arbitra-

gens há alguns anos. Não havendo qualquer regramento especí-

fico a respeito da forma de contratação das câmaras arbitrais, 

essa agência reguladora tem por praxe designar a câmara na 

cláusula de arbitragem do contrato de concessão (contrato prin-

cipal).  

A forma da câmara de arbitragem vem sendo inserida na 

cláusula compromissória. Em razão da pertinência, transcreve-

mos parte do disciplinamento contido na cláusula compromissó-

ria da minuta de contrato da 15ª Rodada de Concessões da 

ANP40:   
Arbitragem 

34.5. Após o procedimento previsto no parágrafo 34.2, caso 
uma das Partes considere que inexistem condições para uma 

solução amigável da disputa ou controvérsia a que se refere tal 

parágrafo, tal questão será submetida a arbitragem. (...) b) As 

Partes escolherão a instituição arbitral de comum acordo. Caso 

as Partes não cheguem a um acordo quanto à escolha da insti-

tuição arbitral, a ANP indicará uma das seguintes instituições: 

(i) Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio 

Internacional; (ii) Corte Internacional de Arbitragem de Lon-

dres; ou (iii) Corte Permanente de Arbitragem de Haia. Se a 

ANP não fizer a indicação no prazo do parágrafo 34.2.3, a outra 

parte poderá se valer de qualquer das três instituições mencio-
nadas nesta alínea. 

No tocante à escolha da câmara de arbitragem, a ANP 

propôs uma cláusula que privilegia o comum acordo entre as 

partes, mas, na hipótese de não haver acordo, há previa indica-

ção de três câmaras arbitrais a serem escolhidas pelo parceiro 

privado. O modelo adotado pela ANP restou validado pela Pro-

curadoria Federal junto à ANP41 que não faz menção alguma à 

 
40 Clausula extraída do contrato disponível no sítio eletrônico http://roda-
das.anp.gov.br/pt/15-rodada-de-licitacao-de-blocos/edital-e-modelo-do-contrato-de-
concessao. Acesso em 13 de junho de 2018. 
41 PARECER nº 00039/2018/PFANP/PGF/AGU da Procuradoria Federal junto à 
ANP. 
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necessidade ou incidência da Lei nº 8.666, de 199342. E nem po-

deria ser de outra forma, afinal no momento de elaboração de 

cláusula compromissória não há sequer litígio e, portanto, não 

há que se falar em qualquer contratação propriamente dita. 

Disso se conclui que a ANP adota um sistema mais sim-

plificado de escolha de câmara de arbitragem.  

 

4. 2. O MODELO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

A Lei Estadual de Minas Gerais nº 19.477, de 2011, co-

nhecida como Lei Mineira de Arbitragem, estabeleceu que a câ-

mara de arbitragem deve estar inscrita no Cadastro Geral de For-

necedores de Serviços do Estado.  

Adotou-se o regramento previsto no art. 34 da Lei nº 

8.666, de 1993, que possibilita que a Administração Pública 

mantenha registro cadastral de seus fornecedores. No âmbito es-

tadual, esse dispositivo foi regulamentado pelo Decreto nº 

45.902, de 2012 que, entre outros pontos, estabelece que o refe-

rido cadastro tem por objetivo “permitir contratações com a Ad-

ministração Pública Estadual em processos de licitação, dis-

pensa ou inexigibilidade” (art. 4º, I, do citado Decreto). 

 

4.3. O MODELO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Recentemente, o Estado do Rio de Janeiro, por meio do 

Decreto nº 46.245, de 2018, art. 14, adotou o cadastramento, ao 

determinar que o órgão arbitral institucional deve ser previa-

mente cadastrado junto ao Estado, exigindo-se, para tanto, a ob-

servância de alguns requisitos. A Resolução PGE n.º 4.213, de 

2018 disciplinou o cadastramento do órgão arbitral institucional 

junto ao Estado do Rio de Janeiro.   

 

 
42 Esse modelo de cláusula compromissória não foi alvo de questionamentos pelo Tri-
bunal de Contas da União no Acórdão nº 672/2018 – Plenário. 
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4.4. O MODELO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

O Estado de São Paulo, embora não tenha editado nor-

mativo disciplinando a arbitragem, tem se destacado no meio ar-

bitral. A cláusula compromissória do contrato de Parceria Pú-

blico-Privada43 relativo à construção da Linha 6 do Metro espe-

cificou que a escolha da câmara de arbitragem será feita pelo 

Poder Concedente, observada: “i) presença de regulamento 

adaptados às arbitragens público-privadas; ii) presença de lista 

de árbitros com profissionais com experiência nas matérias que 

será discutida no litígio e iii) notório reconhecimento”44,  e, ape-

nas na omissão deste, é transferida para o parceiro privado essa 

prerrogativa. 

A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, por meio 

do Parecer SUBG-CONS nº 17/2018, ao se manifestar sobre a 

escolha da câmara de arbitragem45, entendeu cabível a aplicação 

do procedimento de inexigibilidade de licitação previsto na Lei 

.º 8.666, de 1993, no entanto, afastou a incidência das regras re-

lacionadas aos contratos administrativos, em razão da incompa-

tibilidade com as normas previstas no art. 58 da Lei n.º 8.666, de 

1993.  

 

5. O REGIME JURÍDICO APLICÁVEL A ESCOLHA DA 

CÂMARA DE ARBITRAGEM PELO PODER PÚBLICO  

 

 
43 Minuta de contrato disponível em: http://www.parcerias.sp.gov.br/Parcerias/Docu-
mento/Download?codigo=2259. Acesso em 14 de junho de 2018. 
44 Vide parágrafo 45, da página 14, do Parecer SUBG-CONS n.º 17/2018 (Processo 
n.º 27699-121675/2018), da lavra do Procurador de Estado Assistente Andre Rodri-

gues Junqueira da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. 
45 MASTROBUONO e JUNQUEIRA (2016): “Por sua vez, a Lei Estadual 11.688, de 
19.05.2004, que institui o Programa de Parcerias Público Privadas no Estado de São 
Paulo, traz diretrizes para escolha dos árbitros, que deverão ser escolhidos dentre os 
vinculados a instituições especializados na matéria e de reconhecida idoneidade, nada 
mencionando especificamente quanto a requisitos ou critérios de escolha da câmara 
de arbitragem.”  

http://www.parcerias.sp.gov.br/Parcerias/Documento/Download?codigo=2259
http://www.parcerias.sp.gov.br/Parcerias/Documento/Download?codigo=2259
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Este capítulo se propõe a analisar se o contrato de admi-

nistração da arbitragem envolvendo o Poder Público guarda 

compatibilidade com a Lei nº 8.666, de 1993. Partindo da divi-

são da referida Lei em dois grandes temas, “licitações” e “con-

tratos administrativos”, o presente capítulo se desenvolverá se-

guindo essa lógica.   

 

5.1. DA NÃO INCIDÊNCIA DA LEI Nº 8.666, DE 1993, NA 

CONTRAÇÃO DE CÂMARA DE ARBITRAGEM  

 

5.1.1. A INEXISTÊNCIA DO PRINCÍPIO UNIVERSAL DO 

DEVER DE LICITAR  

 

A Administração Pública obedecerá aos princípios de le-

galidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  

Essa é a matriz principiológica posta expressamente no art. 37, 

caput, da Constituição Federal. Em matéria de contratação pú-

blica, o inciso XXI do mesmo art. 3746 estabelece que, ressalva-

dos os casos especificados em lei, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pú-

blica. Odete MEDAUAR (2004, p. 213) conceitua “licitação” 

como o  
Processo administrativo em que a sucessão de fases e atos leva 

à indicação de quem vai celebrar contrato com a Administra-

ção. Visa, portanto, a selecionar quem vai contratar com a Ad-

ministração, por oferecer proposta mais vantajosa ao interesse 

público. 

A primeira indagação que surge em relação a esse dispo-

sitivo constitucional concerne ao seguinte: trata-se de uma 

norma-regra sobre licitações ou de uma norma-princípio 

 
46 “Art. 37. (...) XXI - ressalvados  os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pú-
blica que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, 
nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” 
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consagrando um dever universal de licitar? De acordo com 

ALEXY (2011, p. 90),  
Princípios são, por conseguinte, mandamentos de otimização, 

que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus va-

riados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não 

depende somente das possibilidades fáticas, mas também das 

possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas 

é determinado pelos princípios e regras colidentes. 

Já as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não 

satisfeitas. Se uma regra vale, então, deve se fazer exatamente 
aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. Regras contêm, 

portanto, determinações no âmbito daquilo que é fática e juri-

dicamente possível. Isso significa que a distinção entre regras 

e princípios é uma distinção qualitativa, e não uma distinção de 

grau. Toda norma ou é uma regra ou um princípio. 

Partindo dessa conceituação, a norma inserta no inciso 

XXI do art. 37 da Constituição é uma regra. Não se trata de um 

princípio cuja aplicação depende de juízo de ponderação. Ao re-

vés, é uma regra a exigir o procedimento licitatório sempre que 

a situação fática se subsumir à previsão normativa. Nas demais 

hipóteses não previstas por ela, não se aplica a regra da licitação, 

todavia deve ser aplicada a matriz constitucional que rege a atu-

ação da Administração Pública em contratações públicas, em es-

pecial, os princípios da impessoalidade e da moralidade.  

Nesse sentido, SUNDFELD e ROSILHO (2015, p. 25) 

defendem que a Constituição traçou de forma abrangente as si-

tuações específicas em que seria cabível a licitação, de maneira 

que além dessas hipóteses não se pode presumir o dever de lici-

tar como decorrência do texto constitucional. Por outras pala-

vras, “a Constituição não transformou – nem sequer cogitou 

transformar – a licitação em princípio, muito menos em princí-

pio universal” (SUNDFELD e ROSILHO, 2015, p. 24).  

Disso decorre que não é toda e qualquer contratação que 

deve ser licitada como decorrência de um hipotético princípio 

universal da licitação, mas, apenas aquelas relacionadas a obras, 

serviços, compras e alienações, nos exatos termos da Lei. É, por-

tanto, a Lei que molda os casos de incidência ou não do dever 
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de licitar, e não a existência de um suposto princípio universal 

desse dever.   

 

5.1.2. O PARCEIRO PRIVADO E A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA COMO CONTRATANTES E A NECESSIDADE 

DE COMUM ACORDO  

 

A Lei nº 8.666, de 1993, determina que os serviços da 

Administração Pública, quando contratados com terceiros, serão 

necessariamente precedidos de licitação, ressalvadas as hipóte-

ses de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

A questão, contudo, torna-se mais complexa quando o 

parceiro privado e a Administração Pública figuram como partes 

de contrato de administração de arbitragem.  Dessa peculiari-

dade decorre a necessidade de que haja comum acordo entre as 

partes contratantes, caso não tenha sido pactuado de maneira di-

versa47.  

O parceiro privado, quando na condição de contratante, 

não está obrigado a observar as regras previstas na Lei nº 8.666, 

de 1993, enquanto a Administração Pública deve seguir o regra-

mento ali previsto. Essa constatação leva à conclusão de não in-

cidência da Lei nº 8.666, de 1993, nas relações contratuais em 

que o parceiro privado assuma a posição de contratante ao lado 

da Administração.  

A título de reforço argumentativo, suponhamos que a 
 

47 A indicação da câmara de arbitragem na cláusula compromissória de contratos de 
parceria mitiga a autonomia da vontade do privado em relação a essa escolha, que 
poderia exerce-la apresentando propostas na audiência pública ou impugnação ao Edi-
tal. Importa mencionar que os empreendimentos públicos federais de infraestrutura a 
serem implantados pelo parceiro privado, após qualificados pelo Programa de Parce-

ria de Investimentos (cf. art. 4º, II, da Lei n.º 13.334/2016) submetem-se a seis fases: 
a) estudos, geralmente realizados por meio de Procedimento de Manifestação de In-
teresse (vide Decreto n.º 8.428/2015), b) consulta pública, c) aprovação das minutas 
de edital e contrato pelo TCU, d) publicação do Edital, e) realização do leilão e f) 
assinatura do contrato. Em qualquer caso, aceitando participar do Leilão, o privado 
está anuindo com os seus termos e aceitando a indicação da câmara de arbitragem 
imposta pela Administração Pública.  
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Administração Pública realize um procedimento licitatório e o 

vencedor ou escolhido seja uma determinada câmara de arbitra-

gem: na ausência de concordância do parceiro privado, a contra-

tação da câmara não se concretizará. Por outro lado, a Adminis-

tração Pública não poderia anuir à escolha do parceiro privado 

que seja distinta do resultado do processo licitatório, pois confi-

guraria inobservância do art. 5048 da Lei nº 8.666, de 1993. A 

escolha da câmara de arbitragem invariavelmente iria para o Po-

der Judiciário, nos termos do art. 7º da Lei nº 9.307, de 1996.O 

procedimento licitatório seria, em suma, totalmente inútil, por 

não ter o condão de obrigar o parceiro privado a firmar o con-

trato de administração de arbitragem com a câmara de arbitra-

gem.  

A mesma conclusão se aplica ao processo de credencia-

mento, em razão da presença de algumas incompatibilidades 

face às especificidades da arbitragem. A primeira relaciona-se 

ao custo. Como é sabido, as câmaras de arbitragem disciplinam 

em seus regulamentos o valor das custas do serviço a ser pres-

tado, que, em geral, inclui não apenas os valores destinados à 

administração do procedimento, mas também os valores a serem 

repassados aos árbitros. Estabelecer um valor fixo de custos 

pode conduzir ao afastamento das câmaras de arbitragem reco-

nhecidas e, pior, alavancar o custo de câmaras com menos expe-

riência, caso o perfil do prestador, observado o disposto no art. 

25, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, não seja adequadamente ela-

borado. 

Outro aspecto problemático é a contratação de todos que 

tiverem interesse e satisfaçam os requisitos fixados pela Admi-

nistração, sem que haja exclusão. A escolha da câmara de arbi-

tragem deve se dar, em regra, por comum acordo. Neste caso, 

por haver a necessidade de anuência do parceiro privado não 

 
48 Art. 50. A Administração não poderá celebrar o contrato com preterição da ordem 
de classificação das propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento licitatório, 
sob pena de nulidade. 
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teria como a Administração Pública garantir que todos seriam 

eventualmente chamados a prestar o serviço.  

Assim, em face das peculiaridades desse tipo de contra-

tação, o credenciamento, ao menos em tese, não se apresenta 

como solução adequada a esse tipo de contratação que pressupõe 

que sejam estabelecidos critérios objetivos de distribuição da de-

manda, de maneira a assegurar a alternância entre os credencia-

dos. A necessidade de comum acordo nas contratações de câma-

ras de arbitragem não permite que a Administração Pública as-

segure que todos os credenciados serão contratados.  

Desse modo, é possível concluir que a Lei nº 8.666, de 

1993, não se presta a disciplinar as relações contratuais em que 

o parceiro privado assuma a posição de contratante ao lado da 

Administração.  

 

5.2. A LEI Nº 8.666, DE 1993 E O CONTRATO DE 

ADMINISTRAÇÃO DE ARBITRAGEM  

 

A Lei nº 8.666, de 1993, foi concebida sob um modelo 

maximalista49 apontado como ideal para solucionar os proble-

mas de corrupção supostamente provocados pelo Decreto-Lei nº 

2.300, de 1986. Segundo ROSILHO (2013, p.98) 
Os congressistas enxergavam na legislação vigente até o mo-

mento um sem número de “furos”, seja porque o diploma nor-

mativo deixava uma excessiva margem de discricionariedade 

para o agente público – como fica implícito na fala do Senador 

Pedro Simon –, seja porque o Decreto-Lei era detalhista demais 

e, em razão disso, dava azo às mais variadas interpretações, 

abrindo margem para a corrupção proliferar – como defendeu 

 
49 Sobre os modelos maximalista versus minimalista, ROSILHO (2013, p. 104) assim 

se posiciona: “(...) como deve ser o modelo legal das licitações públicas? De que 
forma as regras jurídicas podem contribuir para a construção de um bom sistema de 
contratações públicas? A estas perguntas, os maximalistas responderiam afirmando 
que um bom modelo legal seria aquele que procurasse antever, por meio de dispositi-
vos legais, as escolhas e caminhos que pudessem levar a uma boa contratação pública. 
A aposta é a de que a lei deveria ser minuciosa, detalhista e abrangente, devendo ser 
capaz de cercar a discricionariedade da administração pública.” 
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o Deputado Federal José Luiz Maia (PDS-PI). 

Decorridos quase 25 anos da Lei nº 8.666, de 1993, esse 

modelo detalhista e abrangente, tendente a limitar a discriciona-

riedade do administrador público, não impediu que novos casos 

de corrupção se alastrassem pelo país, conduzindo à conclusão 

de que não se mostrou adequado50 à dinâmica social, política e 

econômica.  

A primeira decorrência dessa concepção é a unicidade do 

conceito de “contrato firmado com a Administração Pública”, 

independentemente de incidirem regras de direito privado51. É o 

que está posto no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 8.666, de 

1993, que define contrato como “todo e qualquer ajuste entre 

órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em 

que haja um acordo de vontades para a formulação de vínculo e 

a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denomi-

nação utilizada”.  

A abrangência desse dispositivo legal é criticada pelo 

professor Fernando Dias Menezes de ALMEIDA (2012, p. 203-

204, 227), por não apresentar balizas sobre a subsidiariedade da 

incidência da Lei nº 8.666, de 1993, nos demais casos: 
(...) aplicar, ainda que seja no que couber, regras de regime de 

prerrogativas especiais da Administração a contratos que se 

pretende regidos predominantemente pelo Direito Privado é 

uma proposição que encerra contradição em seus próprios ter-

mos: ou bem não caberá em nenhum aspecto, ou bem predo-

minará o Direito Privado”. 

MARQUES NETO (2009, p. 78) também critica essa 

maldição do regramento único expondo os seguintes 

 
50 Foi necessária a edição de novas Leis traçando outros modelos de relação contratual 
firmadas entre o Estado e os particulares, a exemplo da Lei nº 8.687, de 1995, que 

trata de concessões e permissões, e da Lei nº 13.019, de 2014, que trata das parcerias 
entre a administração pública e organizações da sociedade civil.   
51 Esse regramento único não impediu a doutrina administrativista de reconhecer a 
existência de contratos de direito privado firmados pela Administração Pública, que, 
ao lado dos contratos administrativos propriamente ditos (de Direito público), seriam 
espécies do gênero “contratos celebrados pela Administração” (ALMEIDA, 2006, p. 
198 e ALMEIDA, 2012, p. 226). 
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argumentos: 
Primeiro, porque faz perder a maior vantagem do instituto con-

trato: dispor de normas específicas, vinculantes entre as partes 
numa dada relação específica. (...) 

Segundo, porque o regime jurídico único dos contratos admi-

nistrativos jamais conseguirá abarcar todas as modalidades e 

ajustes obrigacionais que podem interessar à Administração. 

Da doutrina mencionada, é possível extrair que a unici-

dade contratual traçada pela Lei nº 8.666, de 1993, com a pre-

tensão de moralizar os arranjos contratuais firmados pela Admi-

nistração Pública, ao inserir expressões como “no que couber” 

permitiu uma abstração e uma vaguidade indesejadas. Nos con-

tratos de direito privado firmados pela Administração Pública, a 

exemplo do contrato de administração de arbitragem, esse equí-

voco se mostra mais evidente, por permitir que as prerrogativas 

especiais da Administração Pública não se apliquem ou que pre-

dominem as regras de Direito Privado.  

Supondo que no contrato de administração de arbitragem 

incidissem as regras contratuais previstas na Lei nº 8.666, de 

1993, o desafio, para fins argumentativos, passaria a ser definir 

“o que cabe”.  

O contrato de administração de arbitragem é firmado sem 

muitas formalidades. Em regra, incidem as normas estabelecidas 

no seu regulamento, nos termos em que foi aceito pelas partes 

contratantes na convenção de arbitragem, e se aperfeiçoa com o 

requerimento de arbitragem. 

Não há, na essência desse contrato, estipulação alguma 

exorbitante em favor da Administração Pública. Relembre-se 

que a Administração Pública, ao aceitar o regulamento da câ-

mara de arbitragem, que corresponde à oferta do prestador de 

serviço, o faz, em regra, sem inserir quaisquer das prerrogativas 

previstas no art. 58 da Lei nº 8.666, de 1993.  

De fato, não se verifica nesses arranjos, por exemplo, a 

prerrogativa de modificá-los ou rescindi-los unilateralmente 

(art. 58, incisos I e II, da Lei nº 8.666, de 1993). E não poderia 
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ser de outra forma, pois, caso fossem inseridas cláusulas com 

esse teor, estar-se-ia conferindo ao parceiro privado, sem res-

paldo legal algum, prerrogativas próprias de Administração Pú-

blica. 

Essa consequência corrobora a tese de que o contrato de 

administração de arbitragem, ao colocar o parceiro privado ao 

lado da Administração Pública como contratante, afasta a inci-

dência da Lei nº 8.666, de 1993, por não haver respaldo legal 

para extensão das prerrogativas contratuais ao privado.  Ainda 

que a cláusula contratual fosse regida de maneira a garantir o 

exercício dessas prerrogativas apenas para a Administração Pú-

blico, os efeitos decorrentes do seu efetivo exercício beneficia-

riam o parceiro privado, colocando-o indevidamente em situa-

ção de vantagem em relação ao contratado.  

Algumas cláusulas necessárias de que trata o art. 55, da 

Lei nº 8.666, de 1993, igualmente não guardam compatibilidade 

com esse tipo de contrato.  Por exemplo, não são apresentadas 

garantias pela câmara de arbitragem (art. 55, VI), não há previ-

são de penalidade ou multa por inadimplemento (art. 55, VII) e 

não são especificados dos direitos da Administração, em caso de 

rescisão administrativa (art. 55, IX).  

As regras que devem incidir obrigatoriamente nesse tipo 

de contrato, que não se assemelham às regras de contratos dessa 

espécie firmados apenas entre privados, são a exigência de pu-

blicidade do contrato de administração de arbitragem e o adim-

plemento por meio de precatório de eventual condenação da Ad-

ministração Pública, incluídas as custas e despesas do procedi-

mento de arbitragem. 

Não se trata, porém, propriamente de uma prerrogativa 

ou cláusula exorbitante em favor da Administração decorrente 

da Lei nº 8.666, de 1993, mas de observância do princípio da 

publicidade e da regra do precatório, ambos previstos constitu-

cionalmente.  

A responsabilidade pelo pagamento dos custos da 
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contratação de câmara de arbitragem também é peculiar. O art. 

27 da Lei nº 9.307, de 1996, dispõe que a “sentença arbitral de-

cidirá sobre a responsabilidade das partes acerca das custas e 

despesas com a arbitragem, (...) respeitadas as disposições da 

convenção de arbitragem, se houver.”  

Assim, embora a câmara de arbitragem preste serviços 

para a Administração Pública e para o parceiro privado de ma-

neira equivalente, o que poderia levar à conclusão de que essas 

despesas deveriam ser rateadas, a práxis envolvendo o Poder Pú-

blico é de que esses custos sejam antecipados pelo requerente da 

arbitragem ou pelo parceiro privado e, ao final, sejam assumidos 

pela parte vencida no processo arbitral52.  

Em outras palavras, sendo a Administração Pública a 

parte vencedora, não deverá arcar com os custos da arbitragem. 

Estamos diante, portanto, de contrato firmado pela Administra-

ção Pública em razão do qual ela obtém a prestação de serviços 

sem qualquer ônus para os cofres públicos, uma vez que foram 

assumidos integralmente pelo particular. Na hipótese de a Ad-

ministração Pública ser a parte vencida, o pagamento será de sua 

responsabilidade como consequência de derrota arbitral, mas re-

alizável por meio de precatório, em observância ao art. 100 da 

Constituição Federal53, tendo em vista a sentença arbitral 

 
52 Nesse sentido, o art. 31, § 2º, da Lei nº 13.448, de 2017: “Art. 31. (...) § 2o As custas 
e despesas relativas ao procedimento arbitral, quando instaurado, serão antecipadas 
pelo parceiro privado e, quando for o caso, serão restituídas conforme posterior deli-
beração final em instância arbitral.” E os incisos VII e VIII do art. 3º do Decreto nº 
8.465, de 2015: “Art. 3º (...) VII - as despesas com a realização da arbitragem serão 
adiantadas pelo contratado quando da instauração do procedimento arbitral, incluídos 
os honorários dos árbitros, eventuais custos de perícias e demais despesas com o pro-
cedimento; VIII - a parte vencida arcará com os custos do procedimento de arbitra-

gem; (...)”. Além do setor de transportes, as cláusulas compromissórias da ANP e do 
Estado de São Paulo também seguem essa lógica.  
53 CF, art. 100: “Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, 
Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na 
ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, 
proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos crédi-
tos adicionais abertos para este fim.” 
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constituir título executivo54.  

Dos apontamentos tecidos, no que concerne às cláusulas 

contratuais extravagantes, por mais que se pretenda aplicar a Lei 

nº 8.666, de 1993, a sua incidência é incompatível com a pre-

sença do parceiro privado na condição de contratante. Em rela-

ção às demais cláusulas contratuais obrigatórias, a simplicidade 

do contrato de administração de arbitragem também se mostra 

incompatível com o rigor do regramento contratual único disci-

plinado na Lei nº 8.666, de 1993.  Dessa maneira, caso se pre-

tenda aplicar as regras contratuais da Lei nº 8.666, de 1993, ape-

nas “no que couber”, quase nada caberá.  

 

5.2 O MODELO JURÍDICO ADEQUADO PARA 

CONTRATAÇÕES DE CÂMARAS DE ARBITRAGEM 

 

Afastada a indicidência da Lei nº 8.666, de 1993, disso 

não decorre que a contratação da câmara de arbitragem deva ser 

conduzida sem critérios ou pârametros, em afronta aos princí-

pios regentes da Administração Pública.  

A motivação dos atos praticados na esfera adminsitra-

tiva, embora não esteja prevista expressamente no texto consti-

tucional, é corolário do controle jurisdicional da Administração 

Pública. A consagração normativa do referido princípio veio 

com o art. 2º, caput, da Lei nº 9.784, de 1999, que não diminuiu 

o interesse dos administrativistas pelo tema, principalmente por 

estar intrinsecamente ligado à bipolaridade do direito adminis-

trativo55, assentada sobre a dictomia legalidade-discricionarie-

dade.  

Sobre a necessidade de motivação, Florivaldo Dutra de 

Araújo apud CARVALHO (2004, p. 5) leciona: 

 
54 Lei nº 9.307, de 1996: “Art. 31. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus 
sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário 
e, sendo condenatória, constitui título executivo.” 
55 Sobre esse assunto recomenda-se o texto do Professor Floriano de Azevedo Mar-
ques Neto denominado A bipolaridade do direito administrativo e sua superação.  
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A dispensa de motivação nos atos vinculados não deve ser co-

gitada, por duas razões principais: a necessidade de se conhecer 

a interpretação dada pelo administrador à lei, e a de tornar pos-

sível a verificação da correta incidência do ato na situação fá-

tica que o tenha motivado. (...) Quanto à motivação para os atos 

discricionários, sua dispensa é de tal inconveniência, que quase 

não há quem não ponha exceções a tal afirmação, reportando-

se a algumas daquelas hipóteses em que a fundamentação se 
impõe pela natureza do ato. 

O dever de motivação assumiu novo patamar com a Lei 

nº 13.665, de 2018, que inseriu o art. 20 no Decreto-Lei nº 4.657, 

de 1942: 
Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não 

se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que 

sejam consideradas as consequências práticas da decisão.  

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a 

adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, con-
trato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em 

face das possíveis alternativas. 
A norma conferiu maior concretude ao princípio da mo-

tivação, ao exigir que a decisão esteja pautada na necessidade e 

adequação da medida.  

Em breves palavras, a motivação da escolha da câmara 

arbital, dado que entendemos afastada a incidência da Lei nº 

8.666, de 1993,  deve se alinhar aos princípios gerais regedores 

das contratações da Administração Pública, conferido-lhes con-

cretude a partir do contexto fático em que serão aplicados.O grau 

de satisfação dessa matriz principiológica deve considerar a ne-

cessidade de comum acordo do parceiro privado para formação 

do vínculo contratual. 

O modelo jurídico adequado para a contratação de câma-

ras de arbitragem, a par de não observar as regras rígidas do pro-

cedimento licitatório e das cláusulas obrigatórias nos contratos 

administrativos lato sensu, deve, portanto, se alinhar a escolhas 

que respeitem os princípios gerais das contratações e os princí-

pios constitucionais previstos no art. 37, caput, do texto consti-

tucional, em especial o da impessoalidade, da moralidade e da 
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probidade administrativa.  

Impessoalidade na medida em que deve ser garantido o 

tratamento isonômico dos eventuais contratantes com o Poder 

Público. Moralidade para garantir a escolha daquele que melhor 

atenda ao interesse público. Probidade administrativa como 

uma das facetas da moralidade, a exigir “do administrador a boa-

fé na prática de suas condutas (MARRARA, 2016).  

Além disso, a escolha da câmara traz em seu âmago uma 

relação de confiança que possui um grau de subjetividade insus-

cetível de ser aferido por critérios objetivos56, reforçando a es-

fera de discricionariedade do administrador público.  Essa carac-

terística também se observa nas hipóteses de incidência do art. 

25 da Lei n.º 8.666, de 1993. Nesse sentido, o Supremo Tribunal 

Federal, ao julgar a Ação Penal nº 348-5/SC, reconheceu a não 

incidência do princípio do julgamento objetivo nas hipóteses de 

notória especialização: 
Nesses casos, o requisito da confiança da Administração em 

quem deseje contratar é subjetivo. Daí que a realização de pro-

cedimento licitatório para a contratação de tais serviços – pro-

cedimento regido, entre outros, pelo princípio do julgamento 

objetivo – é incompatível com a atribuição de exercício de sub-

jetividade que o direito positivo confere à Administração para 

a escolha do “trabalho essencial e indiscutivelmente mais ade-
quado à plena satisfação do objeto do contrato” (cf. o § 1º do 

art. 25 da Lei 8.666/93). O que a norma extraída do texto legal 

exige é a notória especialização, associada ao elemento subje-

tivo confiança. 

Não é demais lembrar que essa confiança deve ser com-

partilhada pela Administração Pública e pelo parceiro privado. 

A contratação deve recair sobre câmara que inspire confiança 

 
56 A esse respeito, o Enunciado nº 39 da Súmula do Tribunal de Contas da União 
apresenta o seguinte conteúdo: “A dispensa de licitação para a contratação de serviços 
com profissionais ou firmas de notória especialização, de acordo com alínea ‘d’ do 
art. 126, § 2º, do Decreto-lei 200, de 25/02/67, só tem lugar quando se trate de serviço 
inédito ou incomum, capaz de exigir, na seleção do executor de confiança, um grau 
de subjetividade, insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos de qualificação 
inerentes ao processo de licitação.” 
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em ambas as partes contratantes.  

Além disso, independentemente de qual parte litigante 

venha a ser condenada pelas custas da câmara de arbitragem, 

cabe à Administração Pública demonstrar a conformidade do 

preço ajustado com o valor praticado no mercado.  Esse propó-

sito pode seguir o parâmetro adotado na Orientação Normativa 

nº 17 da Advocacia-Geral da União57, no sentido de que a razo-

abilidade do valor da contratação deve ser aferida por meio da 

“comparação da proposta apresentada com os preços praticados 

pela futura contratada junto a outros entes públicos e/ou priva-

dos, ou outros meios igualmente idôneos”. 

Outro aspecto importante relaciona-se às cláusulas que 

devem ser inseridas de forma obrigatória no contrato de admi-

nistração de arbitragem. Essas cláusulas decorrem dos preceitos 

constitucionais que guiam a atuação administrativa, que, como 

visto, exigem que a condução do procedimento arbitral ocorra 

em observância ao primado da publicidade58 e que eventual con-

denação do Poder Público observe o regime de precatórios.  

Nas arbitragens que não envolvem o Poder Público, a 

confidencialidade prevalece para “proteção dos segredos comer-

ciais” (GAILLARD e SAVAGE, 1999, p. 188), a fim de “evitar 

o agravamento da disputa das partes, para limitar o dano colate-

ral de uma disputa e focar as energias das partes de forma ami-

gável, resolução de negócios de seus desacordos” (BORN, p. 

89). Assim, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas59, a 
 

57 Disponível em: http://www.agu.gov.br/page/atos/detalhe/idato/189178. Acesso em 
18 de junho de 2018. 
58 A publicidade do procedimento arbitral envolvendo a Administração Pública tam-
bém se encontra prevista no § 3º do art. 2º da Lei nº 9.307, de 1996: “Art. 2º. (...) § 3o 
A arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará 

o princípio da publicidade.” 
59 A Lei de Acesso a Informação, Lei nº 12.527, de 2011, estabelece as hipóteses de 
sigilo e, em seu art, 22, resguarda outras hipóteses de sigilo legal: “Art. 22. O disposto 
nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem 
as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade eco-
nômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vín-
culo com o poder público.” 
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incidência de controle da atuação estatual exige que o processo 

arbitral seja conduzido de maneira pública.  

Essas são as cláusulas obrigatórias que devem constar no 

contrato de administração de arbitragem quando a Administra-

ção Púnlica for uma das partes contratantes. As demais clásulas 

devem seguir a práxis da arbitragem.  

 

6. CONCLUSÕES 

 

A atual predileção na adoção da arbitragem institucional 

justifica-se pelas vantagens oferecidas: a) adoção do regula-

mento da câmara de arbitragem, que além de passar por revisões 

periódicas de profissionais experientes, disciplina como resolver 

alguns incidentes que podem ocorrer no desenvolvimento da ar-

bitragem; b) condução por equipe especializada que atuará no 

sentido de garantir a correta realização do procedimento; c) em 

alguns casos, como na CCI, a câmara de arbitragem revisa a sen-

tença arbitral e d) assistência às partes no decurso do processo 

arbitral (BLACKABY e PARTASIDES, 2015, p. 45). 

 As atividades de administrar o procedimento arbitral e 

resolver questões processuais executadas pelas câmaras de arbi-

tragem se legitimam mediante a formalização de um contrato de 

administração de arbitragem, que se caracteriza por ser acessório 

à convenção de arbitragem e, por decorrência, autônomo em re-

lação ao contrato principal objeto da arbitragem. Esse contrato é 

regido pelas regras de direito civil e se forma no momento de 

apresentação do requerimento de arbitragem.  

Esse contrato regido pelo direito civil, não se subsume as 

regras da Lei nº 8.666, de 1993, tendo em vista a inexistência de 

um princípio universal do dever de licitar e da peculiaridade de 

o parceiro privado assumir a posição de contratante ao lado da 

Administração Pública. 

Nesse cenário, deve ser adotado um modelo jurídico ade-

quado para contratação de câmaras de arbitragem guiado pelos 
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princípios que regem as contratações públicas. Essa natureza 

principiológica permite a sua satisfação em variados graus, ob-

servada as possibilidades fáticas e jurídicas postas à disposição 

do administrador público. A fundamentação desse ato de escolha 

não deve se dar de maneira abstrata; ao revés, deve levar em 

consideração os obstáculos e as dificuldades aferidas in con-

cretu, bem como observar as consequencias práticas da decisão.  

A proposta, embora ousada, guarda compatibilidade com 

o ordenamento jurídico brasileiro. É preciso apresentar à socie-

dade e aos órgãos de controle uma solução equilibrada, que so-

pese os usos e costumes da prática arbitral com o panoramora 

normativo que rege a atuação da Administração Pública brasi-

leira.  

Não se deve seguir o caminho mais fácil de tentar subsu-

mir o contexto fático da contratação da câmara de arbitragem à 

conformação jurídica maximalista da Lei nº 8.666, de 1993, que 

não foi moldada para os casos em que o parceiro privado esteja 

como contratante e em que a formação do contrato não depende 

apenas da soberana vontade estatal. Seguir esse caminho conduz 

a uma realidade distorcida, em que a observância da Lei nº 

8.666, de 1993 é meramente poética, ilusória.  

Aceitar a sua não incidência e analisar a sério como deve 

ser realizada a escolha é o que se espera dos operadores do di-

reito, dos membros das advocacias públicas e dos administrado-

res públicos. 
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