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ACÓRDÃO AC/CON Nº 00005/2015 – TCM/GO – TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

PROCESSO N° : 18944/14 (1 volume) 
MUNICÍPIO : NOVA AURORA 
ÓRGÃO : PODER EXECUTIVO 
ASSUNTO : CONSULTA 
CONSULENTE : Vilmar Dias Carneiro (Prefeito) 
RELATOR : Conselheiro-Substituto Mauricio Oliveira Azevedo 
 
 

EMENTA: CONSULTA. UTILIZAÇÃO DA ARBITRAGEM PELA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE NA COBRANÇA DE 
TRIBUTOS MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE NOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS. 
1. Considerando o princípio da legalidade, ao qual a Administração Pública 
está submetida, a utilização do instituto da arbitragem pelo Poder Público só 
é possível quando houver autorização legal específica. 
2. Não é possível a utilização do instituto da arbitragem para resolução de 
conflitos decorrentes de contratos administrativos em geral, por falta de 
previsão legal.  
3. Não é possível o uso da arbitragem na cobrança de tributos municipais, por 
não haver previsão legal e por se tratarem de atos cujos objetos constituem 
em direitos patrimoniais indisponíveis. 

 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, que versam sobre 

Consulta formulada por Vilmar Dias Carneiro, Prefeito do Município de Nova Aurora, 

indagando a este Tribunal sobre a possibilidade jurídica de a administração pública 

utilizar a arbitragem para solução de conflitos surgidos entre o poder público e o 

particular, sendo duas as espécies de conflitos referidas pelo consulente: conflitos 

advindos da cobrança de tributos e conflitos advindos da execução contratual. 

Portanto, a consulta trata de duas espécies de conflitos: aqueles oriundos da 

cobrança de tributos, quando os procedimentos administrativos não lograram o 

recebimento dos tributos devidos, e aqueles surgidos quando da execução dos 

contratos administrativos. 

Considerando a Proposta de Decisão nº 84/2015-GABMOA proferida 

pelo Conselheiro-Substituto Maurício Oliveira Azevedo; 

Considerando tudo mais que dos autos consta; 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão Técnico-Administrativa, com fulcro no artigo 

31 da Lei Orgânica deste TCM (Lei nº 15.958/07), diante das razões expostas pelo 

Relator, em: 
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1. CONHECER da presente Consulta para no mérito responder ao consulente que: 

a) é vedada a aplicação da arbitragem na cobrança de tributos municipais por não 

haver previsão legal e por se tratar de ato cujo objeto constitui em direito patrimonial 

indisponível; 

b) não é possível a utilização da arbitragem para resolução de conflitos decorrentes 

de contratos administrativos em geral, por falta de previsão em lei federal, cabendo 

sua utilização somente em contratos administrativos para os quais exista expressa 

autorização em leis federais específicas, tais como os contratos de concessão e os 

contratos de parceria público-privada; 

2. ENCAMINHAR cópia da presente decisão ao Consulente para que tome ciência 

da resposta, nos termos da Lei nº 15.958/2007 e do Regimento Interno. 

 

Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de 

Goiás, em Goiânia, aos 20 dias do mês de maio de 2015.       

 

Presidente, Honor Cruvinel de Oliveira 
 
 
 

Votantes:      Irany de Carvalho Júnior                  Sebastião Monteiro Guimarães                                                                   
                          Conselheiro Substituto                                          Conselheiro 
 
                   
 

                          Francisco José Ramos                         Joaquim Alves de Castro Neto 
                                   Conselheiro                                                   Conselheiro 
 
 
 

                           Daniel Augusto Goulart                        
                                   Conselheiro                                                     
 
 
 

Relator:                                  Mauricio Oliveira Azevedo 
Conselheiro-Substituto (não votante) 

 
 
 

Fui presente:  Fabrício Macedo Motta           Ministério Público de Contas
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 84/2015 – GABMOA 

PROCESSO N° : 18944/14 (1 volume) 
MUNICÍPIO : NOVA AURORA 
ÓRGÃO : PODER EXECUTIVO 
ASSUNTO : CONSULTA 
CONSULENTE : Vilmar Dias Carneiro (Prefeito) 
RELATOR : Conselheiro-Substituto Mauricio Oliveira Azevedo 
 
 
 

EMENTA: CONSULTA. UTILIZAÇÃO DA ARBITRAGEM PELA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE NA COBRANÇA DE 
TRIBUTOS MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE NOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS. 
1. Considerando o princípio da legalidade, ao qual a Administração Pública 
está submetida, a utilização do instituto da arbitragem pelo Poder Público só 
é possível quando houver autorização legal específica; 
2. Não é possível a utilização do instituto da arbitragem para resolução de 
conflitos decorrentes de contratos administrativos em geral, por falta de 
previsão legal;  
3. Não é possível o uso da arbitragem na cobrança de tributos municipais, por 
não haver previsão legal e por se tratarem de atos cujos objetos constituem 
em direitos patrimoniais indisponíveis.  

 

 

I – RELATÓRIO 

I.1. Introdução 

Cuida-se de Consulta formulada por Vilmar Dias Carneiro, Prefeito do 

Município de Nova Aurora, indagando a este Tribunal o seguinte, verbis: 

“É possível a utilização do instituto da Arbitragem, regulamentado pela Lei Federal nº 9.307/96, como 
meio de solução extrajudicial de litígios pela Prefeitura do Município de Nova Aurora (GO), no que 
tange à cobrança de tributos municipais e julgamentos de processos administrativos, advindos de 
rescisões contratuais, distrato unilateral, autos de infração, aditivos contratuais, dentre outros de 
mesma espécie?” 

I.2. Da Pesquisa Realizada pela Divisão de Documentação e Biblioteca 

Os autos foram encaminhados à Divisão de Documentação e Biblioteca 

deste TCM para verificar se existem Resoluções de Consultas relacionadas ao 

assunto questionado. Em resposta, a mencionada Divisão, por meio do Despacho nº 

106/2014 (fls. 27), informou que ainda não há manifestação deste TCM a respeito do 

questionamento contido nos autos. 

I.3. Do Parecer Jurídico apresentado pelo Consulente 

http://www.tcm.go.gov.br/
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De acordo com o Parecer Jurídico (fls. 57/61) apresentado pelo 

Consulente, é possível “a utilização da arbitragem como meio alternativo de solução 

de conflitos nos casos propostos pelo Chefe do Poder Executivo do Município de 

Nova Aurora”.  

Ainda, conforme manifestou o parecerista, a utilização da arbitragem 

como meio de dissolução de conflitos nos casos suscitados está acobertada de 

legalidade e constitucionalidade, além de desafogar o Poder Judiciário, garantindo 

celeridade e efetividade aos conflitos, privilegiando o verdadeiro interesse público. 

I.4. Da Manifestação da Secretaria de Licitações e Contratos – SLC 

A Secretaria de Licitações e Contratos emitiu o Parecer nº 01/15-SLC (fls. 

29/37), manifestando-se pelo conhecimento da Consulta para, no mérito, responder 

ao consulente que é possível a utilização da arbitragem para resolução de conflitos 

exclusivamente decorrentes de contratos de concessão, parcerias público-privadas e 

contratos administrativos, contudo, no que tange à cobrança de tributos municipais, 

julgamentos de processos administrativos, autos de infração, não existe lei 

específica que autorize. 

I.5. Da Manifestação do Ministério Público de Contas – MPC 

O MPC manifestou-se por meio do Parecer nº 952/2015 (fls. 38/43) 

acompanhando o entendimento da SLC, tendo concluído o seguinte, verbis: 

“(...) Em atendimento aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do 
interesse público, no âmbito da Administração Pública municipal, a utilização do 
instituto da arbitragem, regulamentado pela Lei 9.307/96, presta-se a dirimir 
litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis, incidindo sobre os contratos 
administrativos nos quais haja disponibilidade patrimonial e onde a 
Administração Pública comporta-se segundo as regras de Direito Privado. 
Portanto, o instituto da arbitragem se limita aos contratos de concessão, 
parcerias público-privadas e contratos administrativos, sendo defesa a sua 
aplicação na cobrança de tributos municipais e julgamentos de processos 
administrativos, advindos de rescisões contratuais, distrato unilateral, autos de 
infração, aditivos contratuais, e outros da mesma espécie.” 

É o relatório. 

II – MANIFESTAÇÃO DO RELATOR 

II.1. Preliminar de conhecimento 

http://www.tcm.go.gov.br/
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A Consulta foi formulada por autoridade competente, na condição de 

Prefeito do Município de Nova Aurora, atendendo ao disposto no art. 199, I, do 

RITCM. 

Foi apresentado o Parecer Jurídico (fls. 03/25) do órgão de assistência 

jurídica da autoridade consulente, conforme determina o art. 31, §1º, da LOTCM. 

Ademais, a Consulta não se refere a caso concreto e a matéria tratada é 

de competência deste TCM, o que possibilita o seu conhecimento por este Tribunal, 

nos termos do art. 32 da LOTCM. 

Assim, conheço da presente Consulta, tendo em vista o preenchimento 

dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal.  

II.2. Mérito 

O Prefeito Municipal consulente, vislumbrando na arbitragem uma forma 

de resolver litígios administrativos de forma mais rápida, consulta este TCM acerca 

da possibilidade jurídica de a administração pública recorrer ao juízo arbitral 

(arbitragem) para solução de conflitos surgidos entre o poder público e o particular, 

sendo duas as espécies de conflitos referidas pelo consulente: conflitos advindos da 

cobrança de tributos e conflitos advindos da execução contratual.  

O Procurador Municipal, em seu Parecer nº 22/2014 (fls. 03/25) mostrou o 

que o consulente pretende concretamente com a consulta. Mostrou que primeiro o 

consulente indaga sobre litígios advindos da cobrança de tributos e depois litígios 

advindos da execução dos contratos realizados pelo poder público, in verbis: 

“Aqui cabe incluir a cobrança do IPTU, um dos itens que o Chefe do 
Executivo Municipal de Nova Aurora pretende levar à arbitragem, sobre o 
qual recai a consequência patrimonial dos impostos devidos, e cuja 
cobrança pelo poder público ou ente público delegado para tal, já tenha se 
exaurido”... 

e 

“Melhor entendimento não há no que se refere aos processos 
administrativos advindos dos contratos realizados pela administração 
pública, como nos casos em particular citados pelo Prefeito, quais sejam, 
rescisões contratuais, distrato unilateral, autos de infração, aditivos 
contratuais, dentre outros de mesma espécie”. 

 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Portanto, a consulta trata, como já dissemos, de duas espécies de 

conflitos: aqueles oriundos da cobrança de tributos, quando os procedimentos 

administrativos não lograram o recebimento dos tributos devidos, e aqueles surgidos 

quando da execução dos contratos administrativos. 

 

A - Quanto aos conflitos oriundos da cobrança de tributos:  

Sobre esse ponto, a Secretaria de Licitações e Contratos do TCM, no 

Parecer nº 001/15, expôs que a cobrança de tributos municipais é atividade típica do 

Estado, decorrentes do poder/dever da administração pública e por isso não poderia 

ser objeto de cláusula arbitral, verbis:  

“Os poderes da Administração são instrumentais, ou seja, são 
instrumentos conferidos à Administração e empregados exclusivamente 
para o atendimento do interesse público. Exceder os limites das atribuições 
ou desviar das suas finalidades constitui abuso de poder e, 
consequentemente, prática de ato ilícito. 

O poder administrativo é conferido à autoridade para remover interesses 
particulares que se opõem ao interesse público. No Poder-Dever de agir o 
administrador público tem a obrigação de atuar em benefício da 
comunidade. Esse poder é irrenunciável. 

Destarte, compila-se que o Município de Nova Aurora não pode se evadir 
da responsabilidade de executar determinadas atividades que são típicas 
da administração pública, bem como não há autorização para utilizar a 
cláusula arbitral em casos omissos pela legislação pátria.” 

 

O Ministério Público de Contas também se manifestou no mesmo sentido, 

isto é, não se aplica a arbitragem para a cobrança de tributos municipais justamente 

por não se tratar de atos cujos objetos sejam direitos patrimoniais disponíveis, pela 

falta de previsão legal para a aplicação do instituto e por se tratar de atividade típica 

do Estado.  

Cumpre notar que a arbitragem depende de sua estipulação em contrato 

firmado entre o particular e a administração pública, no bojo do qual deverá constar 

a cláusula arbitral, com base na qual as partes poderão levar o conflito ao juízo 

arbitral.  A arbitragem é incompatível com a cobrança de tributos, porque tributos 

não podem ser objetos de contratos administrativos. A relação entre o fisco e o 

contribuinte não é uma relação contratual, isto é, não é uma relação derivada de 

obrigações bilaterais estabelecidas em contrato, mas uma relação derivada 

http://www.tcm.go.gov.br/
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diretamente da lei. 

 Portanto, concordo com a Secretaria de Licitações e Contratos e com o 

Ministério Público de Contas em suas conclusões de que a cobrança de tributos não 

pode ser objeto da cláusula arbitral. 

 

B – Quanto aos conflitos oriundos da execução dos contratos administrativos: 

Pelo princípio da legalidade a administração pública somente pode fazer 

aquilo que estiver autorizado na legislação.  Neste sentido foi a manifestação da 

Secretaria de licitações e Contratos do TCM, no Parecer nº 001/15:  

 “(...) O princípio da legalidade, como a própria designação já menciona, consiste no fato de 
a Administração Pública estar rigorosamente subordinada à Constituição e à lei. Assim, para 
o administrador público, o princípio da legalidade significa que ele só pode fazer aquilo que 
a lei determina, ao contrário do administrador privado, para quem aquilo que não é proibido 
é permitido fazer.  

Este princípio, juntamente com o de controle da Administração pelo Poder Judiciário, nasceu 
com o Estado de Direito e constitui uma das principais garantias de respeito aos direitos 
individuais. Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, estabelece também os 
limites da atuação administrativa que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais 
direitos em benefício da coletividade.  

Para Hely Lopes Meirelles1, a legalidade, como princípio da Administração Pública, significa 
que o administrador público está sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem 
comum, deles não podendo se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-
se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal.” 

Como acima demonstrado, o uso da arbitragem pela administração 

pública pressupõe autorização legal. 

Algumas leis específicas admitem a participação da administração pública 

em arbitragem, como: a Lei nº 5.662/71 (BNDES), em seu art. 5º; o Decreto-lei nº 

1.312/74 (trata sobre empréstimos), em seu art. 11; a Lei nº 8.693/93 (trata sobre 

transporte ferroviário), em seu art. 1º, §8º; a Lei nº 8.987/95 (trata de concessões), 

em seu art. 23; a Lei nº 9.472/97 (que trata de telecomunicações), em seu art. 93, 

inciso XV; a Lei nº 9.478/97 (que trata sobre petróleo), em seu art. 43, inciso X; a Lei 

nº 10.848/04 (que trata sobre Companhia Estadual de Energia Elétrica - CCEE), em 

seu art. 4º, §6º; e, por fim, a Lei nº 11.079/04 (que trata sobre Parcerias Público-

Privadas - PPP), em seu art. 11. Transcrevo abaixo alguns dispositivos: 

                                                           
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 34.ed. São Paulo: Malheiros, 2008. 
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Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e 

permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição 

Federal, com redação dada pela Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005: 

Art. 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. 

Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, que dispõe sobre a organização dos serviços 

de telecomunicações e cria a ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações):  

Art. 93. O contrato de concessão indicará: 

XV – o foro e o modo para solução extrajudicial das divergências contratuais. 

Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, que dispõe sobre a política energética 

nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho 

Nacional e Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo (ANP): 

Art. 43 O contrato de concessão deverá refletir fielmente as condições do 

edital e da proposta vencedora e terá como cláusulas essenciais: 

X- as regras sobre solução de controvérsias, relacionadas com o contrato e 

sua execução, inclusive a conciliação e a arbitragem internacional; 

Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001 que dispõe sobre a reestruturação dos 

transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de 

Políticas Públicas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de Infra-

Estrutura de Transportes:  

Art.35. O contrato de concessão deverá refletir fielmente as condições do 

edital e da proposta vencedora e terá cláusulas essenciais as relativas a: 

XVI – regras sobre solução de controvérsias relacionadas com o contrato e 

sua execução, inclusive conciliação e arbitragem; 

Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que institui normas gerais para licitação 

e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública:  

Art. 11. O instrumento convocatório conterá minuta do contrato, indicará 

expressamente a submissão da licitação às normas desta Lei e observará, no 

que couber, os §§ 3o e 4o do art. 15, os arts. 18, 19 e 21 da Lei no 8.987, de 

13 de fevereiro de 1995, podendo ainda prever: 
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III – o emprego dos mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive 

a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da 

Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, para dirimir conflitos decorrentes ou 

relacionados ao contrato. 

 

O TCU tem posição firmada de que não é possível o uso da arbitragem 

pelo poder público sem lei autorizativa específica (Decisão 286/93, Decisão 763/94, 

Decisão 188/95, Decisão 394/95, Acórdão 584/03, Decisão 215/04, Acórdão 587/03, 

Acórdão 631/03, Acórdão 1271/05, Acórdão 537/06 e Acórdão 1099/06).  

Veja, por exemplo, o Acórdão 537/2006 (DOU 17/03.2006): 

“Desta feita, a aplicação aqui da cláusula de compromisso arbitral encontra 
um óbice intransponível. Qual seja a ausência de autorização legal. O fato 
de outras modalidades de contratos administrativos ser possibilitada a 
inclusão de cláusula de arbitragem, tal como previsto no inciso X do art. 43 
da Lei nº 9.478/1997, não permite a extensão por analogia desses 
dispositivos às avenças aqui tratadas. A Administração é regida pelo 
Princípio da Legalidade e a arbitragem é cláusula de exceção a regra de 
submissão dos conflitos ao Poder Judiciário, somente podendo ser 
aplicada com expressa autorização legal.” 

 

Tanto a SLC quanto o MPC entenderam que existe a autorização 

legislativa que permite o uso da arbitragem em contratos administrativos, no entanto 

o fundamento jurídico utilizado por cada um dessas unidades técnicas foi diferente. 

Para a SLC o fundamento jurídico seria o art.1º da Lei n° 9.307/96 que assim prevê: 

“As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios 

relativos a direitos patrimoniais disponíveis”. Para o MPC o fundamento jurídico seria 

o art. 54 da Lei nº 8666/93:  

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. 

Ouso divergir de ambas as fundamentações. Quanto a SLC entendo que 

o art. 1º da Lei de Arbitragem não é norma específica voltada para a administração 

pública, neste ponto sigo o TCU segundo sua manifestação contida no Acórdão nº 

1099/2006 (DOU de 10.07.2006): 
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“9. Acerca do tema, impende destacar que com a prolação do Acórdão nº 
537/2006-TCU-2ª Câmara restou assentada a ilegalidade da previsão, em 
contrato administrativo, da adoção de juízo arbitral para a solução de 
conflitos. 

[...] 

Examinadas as razões apresentadas pelos recorrentes, consoante transcrito 
no relatório que precede a este Voto, manifesto-me inteiramente de acordo 
com o posicionamento defendido pela Secretaria de Recursos, no sentido de 
que não existe amparo legal para a adoção de juízo arbitral nos contratos 
administrativos [...] 

Esse entendimento coaduna-se com o juízo firmado na Decisão nº 286/1993-
Plenário, proferida por esta Corte de Contas em sede de consulta formulada 
pelo Exmo. Sr. Ministro de Minas e Energia. Naquela oportunidade, o Tribunal 
manifestou-se no sentido de que ‘o juízo arbitral é inadmissível em contratos 
administrativos, por falta de expressa autorização legal e por contrariedade a 
princípios básicos de direito público (princípio da supremacia do interesse 
público sobre o privado, princípio da vinculação ao instrumento convocatório 
da licitação e à respectiva proposta vencedora, entre outros)’. 

Como bem ressaltado pela instrução da Unidade Técnica especializada, 

corroborada pela manifestação do Ministério Público, a Lei nº 9.307/1996, 

que dispõe de modo geral sobre a arbitragem, não supre a necessária 

autorização legal específica para que possa ser adotado o juízo arbitral 

nos contratos celebrados.” (grifo nosso) 

 

Quanto ao MPC entendo que a expressão “supletivamente” vem do verbo 

suprir (completar a falta) e tem o sentido direcionado à colmatagem de lacunas, isto 

é, verificada uma lacuna na legislação sobre contratos a administração pública, para 

que o caso tenha solução cabal, recorrerá primeiramente aos “princípios da teoria 

geral dos contratos” e depois, se necessário, “as disposições de direito privado”.  

Importa notar que a arbitragem não é solução supletiva, mas solução alternativa, 

trata-se de usar alternativamente outra jurisdição. Portanto, não há lacuna a 

preencher no sistema. O uso da arbitragem em contratos é opcional. 

Além disso, importa considerar que a arbitragem é um plexo de direitos, 

como é a questão da jurisdição, em que as regras normativas a ela relativas são 

variadas e complexas e suscitam diversos problemas quanto ao modo de adaptar 

aos contratos administrativos a vasta jurisprudência sobre arbitragem: saber se na 

ausência da cláusula arbitral pode ser firmado o compromisso arbitral; saber se os 

editais de licitação devem conter a especificação da arbitragem para o contrato; 

http://www.tcm.go.gov.br/


                                               

  Estado de Goiás  

                        TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 

 Gabinete do Conselheiro-Substituto Mauricio Oliveira Azevedo 

RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.     -   www.tcm.go.gov.br             9 
C:\TCM\SECRETARIA\RESULTADO\01400005-15-RESULTADO.doc 

Processo nº 18944/14 
Fls. 

saber se no edital e na cláusula arbitral deve conter o número de árbitros; etc. A 

arbitragem para o setor público deve ter uma concepção unitária considerando suas 

peculiaridades.  

 Portanto, no direito brasileiro, não há possibilidade jurídica do uso da 

arbitragem em contratos administrativos. 

II.3 – Da competência para legislar sobre a arbitragem 

O Ministério Público de Contas – MPC abordou em seu Parecer nº 925/2015 

(fls. 38/43) a questão referente à competência legislativa para dispor sobre utilização 

da arbitragem nos contratos administrativos, nos seguintes termos: 

“Ainda com relação ao Princípio da Legalidade, é preciso esclarecer a quem 

pertence a competência para a promulgação de leis que tratem da aplicabilidade do instituto 

da arbitragem nos contratos administrativos. Em termos de competência legislativa, a 

capacidade para legislar em matéria de arbitragem está vinculada ao modelo de repartição 

destas competências adotado pelo Estado brasileiro. Ressalta-se que uma lei que verse 

sobre a arbitragem, em seu alcance normativo, pode estabelecer em seu texto matérias que 

são afetas ao direito processual ou ao procedimento processual. Estabelece o art. 24 da 

Constituição Federal que: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 

XI - procedimentos em matéria processual; 

§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a 
estabelecer normas gerais. 

§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 
competência suplementar dos Estados. 

§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 

§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei 
estadual, no que lhe for contrário. 

O citado dispositivo estabelece que a União somente pode editar normas de caráter 

geral em matéria de procedimento, competindo aos Estados e Distrito Federal a edição de 

normas suplementares, atendendo exclusivamente as particularidades regionais. Nos casos 

de omissão da União, a competência dos Estados federados e do Distrito Federal é plena no 

que se refere ao procedimento, salvo na superveniência de lei federal geral sobre 

procedimentos em matéria processual, quando as normas gerais editadas pelos Estados e 

Distrito Federal terão sua vigência suspensa. Uma lei estadual que verse sobre arbitragem 
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deve estar adstrita à matéria de procedimento processual, não podendo estar em conflito 

com uma norma geral de caráter nacional que discipline esta matéria no contexto arbitral. 

Ante a competência suplementar dos Estados e do Distrito Federal, uma lei que 

verse sobre arbitragem, assume caráter de lei administrativa interna, ou seja, tutela apenas 

as condutas dos próprios sujeitos públicos do Estado/Distrito Federal. Esta lei limita-se a 

disciplinar apenas as condutas que se relacionam especificamente com as atividades de 

formação, execução, acompanhamento e resolução dos contratos administrativos, como por 

exemplo, a especificação da cláusula compromissória em um contrato administrativo.  

Assim, segundo a Constituição Federal, a competência para promulgar leis que 

tratem da aplicabilidade do instituto da arbitragem, se limita à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal. Devido à limitação constitucional, não existe a possibilidade dos municípios 

legislarem nesta matéria.” 

Para o MPC, lei municipal não pode autorizar o município a recorrer à 

arbitragem para solução de conflitos surgidos nos seus contratos administrativos. 

Portanto, os municípios devem aguardar a edição de norma geral pela União que 

autorize o uso da arbitragem em contratos administrativos. 

II.4 – Do Projeto de Lei nº 406/13 - Senado: 

A possibilidade jurídica de a administração pública utilizar da arbitragem 

depende de norma geral editada pela União. Esta competência legislativa está 

atualmente sendo exercida pelo Congresso Nacional por meio do Projeto de Lei nº 

406/13 - Senado e Projeto de Lei nº 7.108/14 - Câmara dos Deputados, que dispõem 

sobre alteração da Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/96). O projeto objetiva expandir a 

arbitragem para relações de consumo, relações de trabalho e para os contratos 

administrativos. Quanto a este último cabe informar que a Câmara dos Deputados 

aprovou a seguinte emenda ao projeto original: 

EMENDA Nº 2 

 Dê-se ao § 1º do art. 1º da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, constante do art. 1º do 
projeto, a seguinte redação: 

 "Art. 1º ........................................ 

 ‘Art. 1º ..............................  

§ 1º- A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir 
conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis, desde que previsto no edital ou nos 
contratos da administração, nos termos do regulamento.” 
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O Projeto de Lei nº 406/13 do Senado prevê o seguinte: 

“§ 1º- A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir 

conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis decorrentes de contratos por ela 
celebrados”. 

Portanto, brevemente o direito brasileiro poderá ter norma geral que trate 

do uso da arbitragem em contratos administrativos em geral.  

 

III – PROPOSTA 

Diante do exposto, amparado na fundamentação supra, nos termos do 

art. 85, § 1º da Lei nº 15.958/2007 e art. 83 do Regimento Interno, faço a seguinte 

PROPOSTA: 

1. CONHECER da presente Consulta para no mérito responder ao consulente que: 

a) é vedada a aplicação da arbitragem na cobrança de tributos municipais por não 

haver previsão legal e por se tratarem de atos cujos objetos constituem em direitos 

patrimoniais indisponíveis; 

b) não é possível a utilização da arbitragem para resolução de conflitos decorrentes 

de contratos administrativos em geral, por falta de previsão em lei federal, cabendo 

sua utilização somente em contratos administrativos para os quais exista expressa 

autorização em leis federais específicas, tais como contratos de concessão e 

contratos de parceria público-privada; 

2. ENCAMINHAR cópia da presente decisão ao Consulente para que tome ciência 

da resposta, nos termos da Lei nº 15.958/2007 e do Regimento Interno. 

 

É a proposta. 

 
Gabinete do Conselheiro-Substituto Mauricio Oliveira Azevedo, em 27 de 

abril de 2015. 

Mauricio Oliveira Azevedo 
Conselheiro Substituto – Relator   
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