
RESUMO 

A arbitragem foi introduzida em nosso ordenamento jurídico em 1996, através da Lei 9.307, e 

este passo contribuiu para uma mudança de paradigma com relação a cultura da litigiosidade e 

na premissa do Poder Judiciário como única possibilidade de resolução de litígios. Com o 

passar do tempo observou-se que houve um crescimento gradativo no número de processos 

arbitrais, e, poucos deles envolviam entes públicos. No dia 26 de Maio de 2015 foi publicada a 

Lei Federal n. 13.129/2015, que alterou diversos pontos da Lei de Arbitragem (Lei n. 

9.307/1996). Dentre as modificações promovidas, a que impõe maior destaque é a autorização 

de utilização da arbitragem, pela Administração Pública, como meio de resolução de disputas 

que versem sobre direitos patrimoniais disponíveis. Passados alguns anos deste marco legal 

foram elaborados o Decreto Estadual do Governo do Rio de Janeiro n. 46.245/2018 e o 

Decreto Federal n. 10.025/2019, ambos regulamentando a matéria da arbitragem pública e 

sua aplicabilidade quanto a contratos administrativos, notadamente nos setores portuário, 

transporte rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroportuário. A presente dissertação tem por 

objetivo promover o estudo e uma melhor compreensão do instituto da arbitragem 

envolvendo a Administração Pública Municipal, e fomentar a utilização dos métodos 

adequados de solução de litígios para dirimir disputas com os particulares. A metodologia 

adotada no presente trabalho foi a pesquisa de natureza dedutiva e qualitativa, interpretando-

se a legislação pertinente ao tema através da análise de artigos, livros, dissertações e trabalhos 

acadêmicos. Por fim, concluiu-se que se faz necessária a regulamentação específica da 

utilização da via arbitral nos municípios, bem como, uma modificação na cultura dos próprios 

administradores públicos municipais, adotando-se o caminho da consensualidade. PALAVRAS-
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ABSTRACT  

Arbitration was introduced into our legal system in 1996 through Law 9.307, and this step 

contributed to a paradigm shift regarding the culture of litigation and the premise of the 

judiciary as the only possibility of dispute resolution. Over time it was observed that there was 

a gradual increase in the number of arbitration proceedings, and few of them involved public 

entities. On May 26, 2015, the Federal Law no. 13.129 / 2015, amended several points of the 

Arbitration Law (Law No. 9.307 / 1996). Among the modifications promoted, the one that 

imposes greater prominence is the authorization of the use of arbitration, by the Public 

Administration, as a means of resolving disputes concerning available patrimonial rights. Some 

years after this legal framework, the State Decree of the Government of Rio de Janeiro n. 

46.245 / 2018 and Federal Decree no. 10.025 / 2019, both regulating the subject of public 

arbitration and its applicability regarding administrative contracts, notably in the port, road, 

rail, water and airport sectors. This dissertation aims to promote the study and a better 

understanding of the institute of arbitration involving the Municipal Public Administration, and 

to promote the use of appropriate dispute resolution methods to settle disputes with 

individuals. The methodology adopted in the present work was the deductive and qualitative 

research, interpreting the pertinent legislation through the analysis of articles, books, 

dissertations and academic works. Finally, it was concluded that the specific regulation of the 

use of arbitration in the municipalities is necessary, as well as a change in the culture of the 

municipal public administrators themselves, adopting the path of consensuality. KEYWORDS: 

Administrative Law; Arbitration; Public Administration 


