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Projeto de nova Lei das
Licitações prevê mediação e
arbitragem na administração
pública

Congresso do IBDA terá debate e proposições legislativas sobre utilização
de métodos extrajudiciais em contratos com a administração pública
A maior presença da mediação e da arbitragem para a resolução de
con itos na administração pública é uma demonstração do crescimento da
utilização dos métodos extrajudiciais para se atingir a solução mais
e ciente em cada caso concreto. O Instituto Brasileiro de Direito
Administrativo (IBDA), durante o XXXIII Congresso Brasileiro de Direito
Administrativo, o maior evento do país direcionado a debater questões
inerentes à administração pública e ao direito público, trará discussões
atinentes à consensualidade, mediação e arbitragem.
Os debates acontecerão de 16 a 18 de outubro, em Campo Grande, no
espaço do Congresso destinado às proposições temáticas. Essas
proposições, inclusive, serão a maior novidade da 33ª edição do conclave.
Todo o conteúdo discutido e apresentado no evento poderá resultar em
propostas legislativas.
De acordo com o presidente do IBDA, Fabrício Motta, a iniciativa visa
superar os limites dos debates acadêmicos, trazendo importantes ideias
para melhorar a e ciência do estado, buscar o desenvolvimento público,
aumentar a inclusão social e o respeito aos direitos fundamentais e aos
princípios que regem a atuação da administração pública.
O coordenador temático da pasta “Consensualidade, mediação e
arbitragem”, o advogado Cesar Pereira (SP), doutor em direito
administrativo, acredita que um dos temas que devem gerar propostas de
alteração legislativa se relaciona com a adoção da arbitragem e da
mediação para a proteção de investimentos nacionais e estrangeiros em
face da administração pública mesmo sem previsão contratual especi ca.
Segundo Pereira, existem exemplos internacionais de leis que garantem
aos investidores o direito de optar pela arbitragem, caso os investimentos
sejam afetados de modo indevido pela atuação do estado. “Se houvesse
regulação nova que frustrasse o investimento, por exemplo, o investidor
poderia optar pela arbitragem para obter a indenização correspondente.
Uma proposição que garantisse o direito de opção pela arbitragem nessas
situações poderia ser útil para marcar o compromisso do estado brasileiro
com a promoção de investimentos”, avalia.
Para o advogado, a mediação e outras formas de autocomposição também
devem ser incentivadas. “Elas permitem que os participantes construam
uma solução satisfatória para todos. Quando a decisão é tomada por um
terceiro, uma das partes possivelmente sairá insatisfeita. Se o litígio é
resolvido pelas próprias partes, com o auxílio de um mediador ou
conciliador, as partes tendem a considerar a solução mais adequada e
satisfatória. Hoje, há uma percepção clara de que os mecanismos de
autocomposição levam a soluções mais sustentáveis e duradouras”,
assevera.
A evolução do tema pode ser observada na inclusão, no projeto de nova Lei
das Licitações (PL 1292/95), de um capítulo especí co sobre mediação,
arbitragem e os chamados "dispute boards". O PL 10016/2018 também
prevê a adoção de meios adequados de solução de con itos nas
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desapropriações, garantindo ao expropriado o direito de optar
unilateralmente pela arbitragem ou mediação para o cálculo da
indenização. O incentivo à arbitragem como forma de proteção dos direitos
do expropriado chega ao ponto de o projeto prever que as despesas da
arbitragem serão antecipadas pelo poder público.
“A complexidade dos contratos com administração pública requer maior
especialização do julgador e exibilidade nos procedimentos. São litígios
complexos, que envolvem concessões, PPPs ou grandes obras públicas,
por exemplo. Por isso, o uso dos métodos extrajudiciais é incentivado pela
administração pública, inclusive por boa parte das agências reguladoras e
a advocacia pública, mediante a edição de atos normativos para disciplinar
a questão. Desta forma, a administração pública e seus parceiros privados
têm a segurança para buscar alternativas mais e cientes e rápidas que
serão de interesse dos particulares e do estado”, naliza Cesar.
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