
v. 7, n. 17, 2017 

PERFIL

Claudio Finkelstein
O professor da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo dá sua opinião 
sobre relevantes questões relacionadas 

a arbitragens que envolvam a 
administração pública 



Revista Comercialista

REVISTA COMERCIALISTA |  v. 7, n. 17, 20172 Sumário

5. Editorial

Entrevista: Prof. Claudio Finkelstein

12. Doutrina

A arbitragem e a administração pública. Evolução. 
Aspectos legislativo, jurisprudencial e práticos 
Por Arnoldo Wald

regime jurídico administrativo 
Por Beatriz Lameira Carrico Nimer

Arbitragem na administração pública
Por Claudio Finkelstein e Marcelo Ricardo Escobar

Por Selma Ferreira Lemes

Arbitragem com a administração pública
Por Leonardo de Faria Beraldo

Arbitragem e administração pública: 
o dilema da publicidade
Por João Paulo Hecker da Silva

v. 7, n. 17, 2017



Revista Comercialista

REVISTA COMERCIALISTA |  v. 7, n. 17, 2017 3Expediente

A REVISTA COMERCIALISTA – DIREITO COMERCIAL E ECONÔMICO é uma publicação eletrônica e indepen-

-

Nota aos leitores: As opiniões expressas nos artigos são as de seus autores e não necessariamente as da Revista 
-

EDITORES EXECUTIVOS
PACO MANOLO CAMARGO ALCALDE

PEDRO ALVES LAVACCHINI RAMUNNO

CONSELHO EDITORIAL

CONSELHO DISCENTE
RAFAEL GUNKEL

PACO MANOLO CAMARGO ALCALDE 
PEDRO ALVES LAVACCHINI RAMUNNO

CONSELHO DOCENTE
FABIO ULHOA COELHO

JOSÉ ALEXANDRE TAVARES GUERREIRO
MARIANA PARGENDLER

SÉRGIO CAMPINHO

ARTICULISTAS DESTA EDIÇÃO
ARNOLDO WALD

BEATRIZ LAMEIRA CARRICO NIMER
CLAUDIO FINKELSTEIN

JOÃO PAULO HECKER DA SILVA
LEONARDO DE FARIA BERALDO
MARCELO RICARDO ESCOBAR

SELMA FERREIRA LEMES

PACO MANOLO CAMARGO ALCALDE

DIAGRAMAÇÃO
RODRIGO AUADA

FALE CONOSCO
contato@ibdce.com



Revista Comercialista

REVISTA COMERCIALISTA |  v. 7, n. 17, 20174 Apoio institucional e realização

Seja também um apoiador
contato@ibdce.com

Apoio institucional

Realização



Revista Comercialista

REVISTA COMERCIALISTA |  v. 7, n. 17, 2017 5Editorial

arbitragem no Brasil, permitindo seu fomento e, con-
-

de dos litígios domésticos ou internacionais cuja exe-
cução ou reconhecimento da sentença arbitral deva 

Lei permitiu maior aceitação desse instituto dentre os 

considerada nova em terras tupiniquins, haja vista sua 

Diferentes premissas não podem ser adotadas no 
tocante às arbitragens que envolvem a administração 

-
te reforma na Lei de Arbitragem, promovida pela Lei nº 

-
-

os temas por ela circunscritos se encontram em ple-
-
-

mesma forma que a Lei de Arbitragem trouxe avanços 

-
tensiosa, cujo alcance e repercussão espera-se que fa-
çam jus aos grandes articulistas – antes de mais nada 

Nós, da Comercialista, desejamos a todos que a lei-
tura lhes sejam proveitosas, consignando-se, paralela-

-

Conselho Editorial
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I. INTRODUÇÃO

-
tragem encontra-se mais do que consolidada no território 

iniciadas por ano em sua sede apresenta-se escala cres-

-
gens1 -

Por João Paulo Hecker da Silva*

Arbitragem e 
administração pública: o 
dilema da publicidade
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Mesmo com sua efetiva 
aceitação, a arbitragem ainda 
enfrenta divergências dou-

referentes à aplicabilidade e 
modo de aplicação de certas 
normas trazidas na reforma 

-

das arbitragens que envol-

visto que (I) tal possibilida-
de somente foi efetivamen-
te consolidada com a Lei 

de sua incidência tem cresci-
do, junto com o crescimento 
das arbitragens em geral

Além de temas como esco-
lha do órgão arbitral, nomea-

-
ção de custos e despesas, a 
arbitragem envolvendo a Ad-

-
vida quanto aos limites da 

-
to ao princípio da publicida-
de, tal como consta na pró-

sempre de direito e respeita-

Não tendo o legislador re-
solvido o embate, restam os 

A publicidade é uma das 
prerrogativas para a ação da 

-
cípio da publicidade cons-
ta positivado sob a égide da 

-
ção, contudo, é especificada 
e restringida em outros arti-
gos da mesma Constituição e 

-

CF
-

tulam a publicidade na medi-
da em que garantem a todos 
o direito de receber informa-

-
bre interesse particular ou 

-
to somente em face da defesa 
da intimidade ou do interes-

vez, disciplina ambos os inci-
sos em questão, regulamen-
tando em específico o acesso 
à informação e o dever de si-

o acesso à informação e, por-
tanto, a publicidade desses 
dados, não só poderão, como 
também deverão ser restri-

Dessa maneira, a publici-
dade é posta como regra e o 

-
póteses de sigilo por ques-
tão de segurança da socieda-
de ou do Estado são previstas 

isso não exclui outros pres-
supostos para a garan-
tia do sigilo, como os casos 
que digam respeito a infor-
mações pessoais, previstos 
na própria Constituição da  

A publicidade é, ademais, 
regida pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal (Lei Com-

determina o dever de trans-
parência na gestão fiscal da 

fato inflige à Administração 

-
centivos-arbitragem-na-administracao-publi-

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que 
serão prestadas no prazo da lei, sob pena de res-
ponsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Es-

atos processuais quando a defesa da intimidade 
-
-

-
mais hipóteses legais de sigilo e de segredo de 
justiça nem as hipóteses de segredo industrial 
decorrentes da exploração direta de atividade 
econômica pelo Estado ou por pessoa física ou 
entidade privada que tenha qualquer vínculo com 
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-
gorosa quando da participa-
ção em arbitragens em geral, 
visto que pelo menos os gas-

-
blicidade por influência im-
perativa de transparência 
fiscal, considerada essencial 
para se alcançar uma gestão 

Nessa esteira, vê-se que 
o chamado princípio da pu-
blicidade é tratado em nosso 
ordenamento jurídico de ma-
neira amplíssima, sendo so-
mente restringido quando da 
incidência de norma que di-

III. CONVENÇÃO DE 
ARBITRAGEM E A 
ADMINISTRAÇÃO 

O primeiro ponto que se de-
bate quanto à garantia da pu-
blicidade nas arbitragens que 
envolvam a Administração 

-

publicidade ser tutelada an-
tes, durante e após o proce-

responder tal questionamen-
-

te as formas de eleição de um 

juízo arbitral para a solução 

A arbitragem se estabele-
ce por meio da convenção de 
arbitragem, gênero de duas 

-
promissória e o compromis-

-
tionada, em defesa do rom-
pimento da dualidade e da 

-
ria da convenção , mas fato 
é que a distinção ainda exis-
te em nosso ordenamento  

-
sula compromissória é con-
venção celebrada entre as 
partes, sob a égide de deter-
minado contrato, elegendo a 
jurisdição arbitral como jus-
tiça à qual se submeter na in-
cidência de possíveis litígios 

compromisso arbitral é, por 
sua vez, contrato celebrado 
no momento da apresenta-
ção do litígio com designação 
de competência exclusiva do 
juízo arbitral para a solução 
do caso concreto objeto do 
compromisso firmado entre 

Tratando da arbitragem em 
que é parte a Administração 

aberto à escolha das partes 
sua instauração por qualquer 
das espécies de convenção 

realidade recebe certas bali-
zas em alguns campos espe-

Exemplo claro é o do di-
reito aduaneiro, marítimo 

-

-
cebeu grandes limitações no 
modo de elaboração da con-
venção arbitral, autorizando, 
por exemplo, a Administra-

-
equilíbrio econômico-finan-
ceiro do contrato mediante 
arbitragem tão somente se 
firmada por compromisso 
arbitral, sendo que antes da 

avaliar previamente as vanta-
gens e desvantagens da apli-

 
No tocante às contrata-

que o princípio da vincula-
ção ao instrumento convo-
catório exigiria a presença 

-
ria no edital de licitação para 
que a Administração pudes-

-

-

procedimento arbitral é ou não mais adequado à 

-
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Essa exigência, contudo, foi 
relativizada pelo Superior 

-
nidade em que consignou a 
desnecessidade de previsão 
da arbitragem no edital de li-
citação,  pois se entendeu ra-

arbitragem pactuada poste-
riormente por compromisso 

Apesar de tais prerroga-
tivas à instalação da arbi-
tragem restringirem de cer-
to modo sua aplicação, vê-se 
que tais restrições se rela-
cionam diretamente com 
a publicidade, na medi-
da em que os editais de li-
citação são eminentemente  

Nessa esteira, a partir do 
dispositivo amplíssimo da lei 
de arbitragem, pode-se in-
terpretar que o respeito à 
publicidade nas arbitragens 
envolvendo a Administração 

mesmo, momentos prévios a 

Entretanto, o problema de 
-

ce nos atos praticados du-
rante o curso da arbitragem, 
visto que essa é, via de regra, 

-
ras arbitrais estão, portanto, 

ARBITRAGEM
Apesar de a lei trazer um cri-
tério amplíssimo para o res-
guardo da publicidade nas 
arbitragens envolvendo a Ad-

baluartes devem ser traça-
dos, para que se tenha mais 
certeza de qual deve ser o 

Em primeiro lugar, é mister 
destacar que um dos princi-
pais atrativos da arbitragem 
é justamente a possibilidade 
de opção pela confidenciali-
dade, de tal modo que alguns 
até chegam a considerar que 
esta seja uma prerrogativa 

-
tudo, relativizada, visto que a 
lei de arbitragem não impõe 

A confidencialidade, por-
tanto, não deve ser vista 
como inerente ao processo 
arbitral, mas como um ins-

trumento acessório, que se 
origina a partir do acordo de 

contudo, que a arbitragem, 
como instituto, não foi criada 

-
ceba-se, por exemplo, que o 

-
bitrais não foi planejado para 
acolher sessões abertas ao 

-
-

amente na privacidade das 

dos documentos é feito pe-

e as medidas de intimação e 
comunicação dos atos pro-
cessuais entre os litigantes 
ocorre na forma como bem 
lhes aprouver e definido no 

Ressaltada a incoerência 
-

ca de uma publicidade total 
dos atos praticados na arbi-
tragem, cabe pensar nos seus 

Em primeiro lugar, parece 

atribuído desde então às par-
-

no edital de licitação ou no contrato celebrado 
entre as partes não invalida o compromisso arbi-

instrumento convocatório ser relativizado, espe-
-

a utilização de meios mais adequados à resolução 

compromissória (no edital de licitação) e que de-

-

-
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co determinados atos e do-

ou mesmo a Secretaria da 

independentemente de fir-

arece adequado que sejam 

atos mais relevantes prati-
cados pelas partes (apresen-
tação do pleito, documentos 
em que se baseiam os pedi-
dos, sentença arbitral), o que 
não significa transformar os 
tribunais arbitrais em areó-
pagos, abertos à curiosidade 

9, para que a publici-

Assim, seria mandatório, 
no mínimo, que se franque-
assem aos interessados in-
formações das arbitragens 
em curso que envolvam a Ad-

disponibilização de docu-
mentos como a apresenta-
ção do pleito, composição do 

Tribunal Arbitral, sentença 

entendimento e a pacificação 
da questão, é de fundamental 

-
festem no sentido de emiti-
rem normas em seus regu-
lamentos delimitando tais 

Analisando os regulamen-

brasileiras de maior movi-
mentação nacional , quais 
sejam, Centro de Arbitragem 

-
-
-

-
ciliação e Arbitragem de São 

-
-

mara de Arbitragem da Fun-

-
gem Empresarial- Brasil (CA-
MARB), vê-se que somente 
uma delas possui regulamen-

O CAM-CCBC, em sua Re-
solução Administrativa nº 

-
cedimentos arbitrais que ti-
verem como parte a admi-

partes deverão dispor em 
termo quais informações e 
documentos poderão ser di-
vulgados e a forma como esse 

11

-
-

ceiros sobre a existência do 
procedimento arbitral, a data 
do requerimento de arbitra-
gem e o nome das partes en-

acesso às audiências somen-
te às partes e seus respecti-
vos procuradores

-

aan den Rijn: Kluwer Law International; Curitiba: 

-

(Apresentação de Trabalho/Conferência ou pa-

com o intuito de atender ao princípio da publici-

as partes, no Termo de Arbitragem, disporão so-
bre quais informações e documentos poderão ser 

-
derar os aspectos administrativos do CAM-CCBC 
e respeitar o sigilo protegido por lei, segredos 
comerciais, documentos de terceiros, contratos 

matérias protegidas por direitos de propriedade 

-
ros sobre a existência de procedimento arbitral, 
a data do requerimento de arbitragem e o nome 
das partes, podendo inclusive disponibilizar esses 

-
mentos e demais informações a respeito do pro-

-

bitral serão reservadas às partes e procuradores, 
observado o disposto pelas partes no Termo de 

-
mentar ou fornecimento de documentos, obser-
vados os limites legais e o disposto no Termo de 
Arbitragem, serão de competência da parte no 
procedimento arbitral que integra a administra-

-

-
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Conclui-se que o CAM-C-
CBC, apesar de seguir na li-

previsão da confidencialida-
de como regra, solucionou o 
problema para as arbitragens 
realizadas em sua sede de-
terminando que, como é re-
comendado, as partes acor-
dem quais documentos e atos 

-
mais, positiva que as audiên-

-

vez, ainda mantêm seu regu-
lamento prevendo o sigilo 

da CAMARB ilustra a situa-
ção, assegurando o sigilo de 
forma rigorosa, mas preven-

os ca-
sos em que haja obrigação le-
gal de publicidade

-
maras preveem a exceção à 
confidencialidade nos casos 
de determinação legal, quais 

 e a 
CAM -

-
maras arbitrais diz respeito à 

Mediação e Arbitragem , na 

Arbitragem prevê como ex-
ceção ao absoluto sigilo a 
ordem judicial, e somente o 

prevê como exceção ao sigilo 
a decisão do Tribunal Arbitral 

que se segue: (I) das seis prin-

país, somente uma tem nor-
ma a respeito da publicida-
de nas arbitragens envolven-

-
tam como exceção ao sigilo o 
acordo das partes; (III) apesar 
de previsto em somente me-
tade dos regulamentos, to-
das estão sujeitas à incidên-
cia da determinação legal de 
garantia da publicidade; (IV) 

-
ras prevê como exceção a de-
terminação judicial ou do tri-

Isso significa que o pro-
-

solvido, apesar da iniciativa 

aceitarem o acordo das par-
 

-
davia, ainda continua sujei-
ta a regulamentos restritos à 

-
-

bitros e às próprias partes divulgar quaisquer in-
formações a que tenham acesso em decorrência 
de seu ofício ou de sua participação no processo, 
sem o consentimento de todas as partes, ressal-
vados os casos em que haja obrigação legal de pu-

regulamento-de-arbitragem/

tenham tido acesso em decorrência de ofício ou 
de participação no procedimento arbitral, salvo 

Quando houver interesse das partes e, mediante 

-

-
-

de Arbitragem abster-se de divulgar informações 

a normas dos órgãos reguladores, ou previsão 

-
cos/camara-de-arbitragem-do-mercado-cam/

transcorrer em absoluto sigilo, sendo vedado aos 

e aos demais participantes do processo divulgar 
qualquer informação a que tenham tido acesso 

em decorrência de sua participação no procedi-
mento, salvo se expressamente autorizado por 

-

conteudo/regulamento-da-camara-fgv-de-me-

-

procedimento arbitral é sigiloso, sendo vedado 
a todos os membros do Centro de Arbitragem e 

quaisquer outros eventualmente envolvidos di-
vulgar quaisquer informações a ele relacionadas, 
salvo mediante autorização escrita de todas as 

-
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confidencialidade, não cola-
borando para a solução da la-
cuna trazida pela reforma da 

V. CONCLUSÃO
Da redação aberta trazida pela 

-
-

ca processual para encontrar 
respostas aos limites da publi-

Em primeiro lugar, vê-se, 
-

nistrativista, que a Adminis-

sujeita ao sigilo nos casos de-
terminados em lei e que, por-
tanto, também se estende à 

Assim, serão sigilosas, a 
priori, nos termos da lei, as ar-

-
do imprescindível à seguran-
ça da sociedade ou do Estado, 
i. e. que coloquem em risco a 
defesa e a soberania nacional; 
prejudiquem relações inter-
nacionais; coloquem em risco 

população; ofereça risco à es-

prejudique planos estratégi-
cos das Forças Armadas; pre-
judique projetos de pesquisa 

nacional; coloque em risco a 
segurança de instituições, al-
tas autoridades nacionais ou 

estrangeiras; comprometa ati-
vidade de inteligência nacio-

 Ou ainda, que tenha con-

o interesse social, nos termos 

Assim, o resguardo à pu-
blicidade pode ocorrer antes, 
durante e após o procedimen-
to arbitral, sendo, assim, ne-

-

de início a inviabilidade de 
uma publicidade geral e ab-
soluta de todos os atos da ar-
bitragem, que, se se tornasse 
mandatória, levaria a uma dis-
sociação quanto à própria na-

Assim, sempre com o cote-

aquelas da lei ou da Consti-
tuição, entende-se que a pu-
blicidade deve se estender 
precipuamente aos atos mais 
fundamentais da arbitragem, 
como sua instalação, térmi-
no, composição do Tribunal e 

-

-
-

-
frentamento dessa questão 

-
maras arbitrais e que as partes 
tratem do assunto quando da 
celebração do Termo Arbitral, 
principalmente no que se re-

fere às regras de distribuição 
dos ônus e deveres das partes 
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