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1 Introdução 

Foi editada em 26.8.2019 a Lei 13.867, que altera o Dec.-Lei 3.365 “para 
possibilitar a opção pela mediação ou pela via arbitral para a definição dos valores de 
indenização nas desapropriações por utilidade pública”.  

A lei deriva do PL 10.061, que teve diversos dispositivos vetados. As regras 
vetadas estabeleciam de modo claro o direito do expropriado de optar unilateralmente 
pela mediação ou arbitragem, obrigando o Poder Público a incluir tal opção na 
notificação do art. 10-A do Dec.-Lei 3.365 (inc. V, vetado), determinando que os 

honorários de árbitros e mediadores seriam antecipados pelo Poder Público (§§ 3º e 
5º do art. 10-B do Dec.-Lei 3.365, vetados) e prevendo prazos para a efetivação da 
desapropriação inclusive por via arbitral (nova redação do art. 10,  caput e §§ 1º e 2º, 
vetada). Porém, em grande medida, a solução preconizada pelo texto original do PL 

10.061 permanece na Lei 13.867, a despeito dos vetos. 

A Lei 13.867 traz novidades relevantes, que afetam diretamente a posição 
jurídica do Poder Público e, em especial, dos concessionários de serviços públicos, 
parceiros privados em parcerias público-privadas (PPPs) e outros particulares 

envolvidos em contratos administrativos de longa duração que promovem 
desapropriações na forma do art. 3º do Dec.-Lei 3.365. 

2 A irrelevância hermenêutica dos vetos 

Os vetos e sua motivação não vinculam nem orientam a interpretação da lei. 

Integram a chamada mens legislatoris, que não informa a percepção do sentido do 
texto legal. A lei, em sua redação final, vale pelo seu próprio conteúdo e pela sua 
interação sistemática com o direito objetivo pré-existente. 

Conforme a lição do Min. Luis Felipe Salomão em obra doutrinária, o veto 

“revela, quando muito, a vontade do legislador historicamente considerado e 
congelado no tempo, e a reverência exacerbada e isolada ao veto não possui a 
virtualidade de alcançar traços da lei de elevada importância, como sua teleologia e 
dinamicidade, que decorre da realidade social subjacente ao ordenamento em que se 

insere (...) Nesse passo, a investigação pura e simples da vontade do legislador – 
parcialmente alcançada, por exemplo, com a leitura das mensagens de veto ou das 



 

exposições de motivos da lei – reduz a hermenêutica a apenas um elemento de 
interpretação, qual seja o histórico, olvidando-se de primado essencial à lógica 

jurídica, o de que o texto interpretado possui vida própria que se forma e se transforma 
constantemente a cada releitura”.1   

Conquanto os vetos e sua motivação tenham valor histórico e político, não se 
prestam a determinar a compreensão da Lei 13.687. Tanto é assim que a motivação 

dos vetos revela profundos equívocos quanto aos institutos regulados pelos 
dispositivos vetados. A motivação do veto ao art. 10, caput e §§ 1º e 2º, foi baseada 
em motivo que somente se aplicaria ao caput. As razões invocadas para o veto ao 
inc. V do art. 10-A aludem a suposta ofensa ao princípio da inafastabilidade da 

jurisdição, que uma oferta aberta de arbitragem ou mediação pelo Poder Público 
jamais vulneraria. 

Para o que interessa a esta nota, a Lei 13.687 deve ser interpretada pelo que 
nela se contém, sem atenção especial aos dispositivos vetados ou às razões que 

justificaram o seu veto.  

3 Objeto da Lei 13.867 

O preâmbulo da Lei 13.687 identifica seu objeto como vinculado à opção pela 
mediação ou pela via arbitral para a definição de valores de indenização.  

O escopo da arbitragem referida na Lei 13.687 é limitado à quantificação da 
indenização. Exceto se mediante uma convenção de arbitragem específica, temas 
alheios à apuração da indenização – por exemplo, a invalidade do ato expropriatório 
– não estão abrangidos pelo escopo da arbitragem. Por decorrência, devem ser 

discutidos, se for o caso, perante o Poder Judiciário. 

4 Fase executiva da desapropriação: concessões e PPPs 

O campo coberto pela Lei 13.867 é o da fase executiva da desapropriação. A 
fase declaratória, de incumbência privativa do Poder Público, precede o momento 

regulado pela Lei 13.687 e pelo art. 10-A do Dec.-Lei 3.365 por ela introduzido. 

O art. 3º do Dec.-Lei 3.365 prevê que “Os concessionários de serviços públicos 
e os estabelecimentos de caráter público ou que exerçam funções delegadas de 
poder público poderão promover desapropriações mediante autorização expressa, 

constante de lei ou contrato”. No caso das concessões de serviço público e parcerias 
público-privadas, esta autorização consta do art. 31, VI, da Lei 8.987 (segundo o qual 

                                              
1 SALOMÃO, Luis Felipe. Direito Privado: teoria e prática. 3ª ed., São Paulo : Saraiva, 2016. Ainda neste sentido: 

STJ – Resp: 1243887 PR 2011/0053415-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 

19/10/2011, Data de Publicação: DJe 12/12/2011. Em sentido contrário, utilizando vetos como critério de 

interpretação, cf. STJ - REsp: 1612778 RS 2016/0180726-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de 

Julgamento: 28/11/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/02/2019.  



 

incumbe ao concessionário “promover as desapropriações e constituir servidões 
autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no edital e no contrato”.  

Por decorrência, ao aludir a Poder Público, o art. 10-A pretende denotar 
qualquer pessoa, inclusive privada, que detenha competência para promover a 
desapropriação. Isso inclui delegatários de função pública como concessionários de 
serviço público, parceiros privados em parcerias público-privadas (PPPs) ou outros 

particulares referidos no art. 3º do Dec.-Lei 3.365.  

5 Oferta aberta de mediação ou arbitragem 

O art. 10-A, § 1º, contém uma lista do que deve constar da notificação de oferta 
de indenização ao expropriado. Há quatro elementos previstos: ato declaratório de 

utilidade pública, planta ou descrição do bem, valor da oferta e advertência de que o 
prazo para aceitação ou rejeição é quinze dias e que o silêncio implica rejeição. Não 
há qualquer alusão a mediação ou arbitragem. 

De acordo com o § 2º, se for aceita a proposta, deve ser lavrado o acordo. Por 

outro lado, segundo o § 3º do art. 10-A, se rejeitada a oferta ou houver silêncio, que 
implica rejeição, terá lugar a desapropriação judicial.  

Porém, o art. 10-B prevê uma terceira via: opção do expropriado pela mediação 
ou arbitragem. 

No procedimento delineado pelos arts. 10-A e 10-B, até a fase do art. 10-B não 
há qualquer alusão legal a mediação ou arbitragem. O caput do art. 10-B inaugura o 
tema ao estabelecer que “Feita a opção pela mediação ou pela via arbitral” – ou seja, 
se o expropriado, em lugar de aceitar a proposta (art. 10-A, § 2º) ou rejeitá-la explícita 

ou tacitamente (art. 10-A, § 3º), optar pela mediação ou arbitragem – “o particular 
indicará um dos órgãos ou instituições especializados em mediação ou arbitragem 
previamente cadastrados pelo órgão responsável pela desapropriação”. O dispositivo 
contém uma oferta legal aberta de arbitragem, que prescinde de qualquer 

manifestação concreta de vontade do órgão encarregado da desapropriação. Não há 
previsão de qualquer oferta concreta de arbitragem no art. 10-A, § 1º. Nada obstante, 
prevê-se no art. 10-B uma opção por mediação ou arbitragem e se disciplina o modo 
pelo qual o expropriado deve exercê-la.2 

Além de corresponder à literalidade dos dispositivos examinados, esta 
interpretação do art. 10-B do Dec.-Lei 3.365 reflete o papel sistemático da Lei 13.687.  

Caso se interpretasse o art. 10-B como exigindo prévia oferta concreta da 
opção por arbitragem ou mediação e prévio cadastramento de instituições pelo órgão 
                                              
2 No mesmo sentido, ver MUNIZ, Joaquim de Paiva; UELZE, Heloisa; CAPOBIANCO, Fabio. New  Brazilian Law  

authorizes mediation and arbitration to discuss indemnification due to expropriation. Global Arbitration New s, 2019. 

Disponível em: https://globalarbitrationnew s.com/new -brazilian-law -authorizes-mediation-arbitration-discuss -

indemnification-due-expropriation/ 



 

expropriante, a despeito do silencio do art. 10-A, o dispositivo nada agregaria ao 
regime que já deriva do art. 1º da Lei 9.307 ou da Lei 13.140. Nestes diplomas, já se 

autoriza a solução de tais litígios por meio de arbitragem ou mediação, desde que 
mediante convenção concreta. O propósito da Lei 13.687, como anunciado em seu 
preâmbulo, é introduzir inovações que permitam a opção pela mediação ou 
arbitragem. Tais inovações são as ora descritas. 

A Lei 13.687 tem clareza acerca dos institutos nela referidos. O § 1º do art. 10-
B submete a mediação à Lei 13.140 e o § 4º do art. 10-B submete a arbitragem à Lei 
9.307. Não há dúvida sobre o regime aplicável a esses procedimentos. Ambos os 
dispositivos aludem aos “regulamentos do órgão ou instituição responsável”, 

afastando procedimentos ad hoc. 

6 A interpretação alternativa: exigência de oferta concreta de arbitragem ou 
mediação  

A interpretação alternativa do art. 10-B, baseada ao menos em parte no 

histórico dos vetos ao PL 10.061, pressupõe a necessidade de o ente expropriante, 
na notificação do art. 10-A, incluir algo na linha do que constava do inc. V do § 1º do 
art. 10-A – ou seja, uma oferta concreta de mediação ou arbitragem, que o 
expropriado poderá aceitar na forma do art. 10-B mediante a escolha de uma das 

instituições cadastradas.3 

Esta interpretação não parece adequada por preferir a análise histórica dos 
vetos à compreensão do texto da própria Lei 13.687 e à análise sistemática de sua 
inserção no texto da disciplina da arbitragem no Brasil. Além disso, pode ser vista 

como ofendendo o próprio veto: a exigência de que a notificação do art. 10-A 
contenha a oferta concreta de arbitragem foi já afastada pelo veto ao dispositivo. Esta 
interpretação recoloca no processo administrativo de desapropriação a oferta de 
arbitragem que o veto havia suprimido. 

Porém, ainda assim, esta interpretação mais restritiva é coerente com algumas 
das razões de veto e, mais do que isso, implica um passo mais gradual na vinculação 
administrativa a uma solução (desapropriação mediante arbitragem ou mediação) 
inovadora e ainda desconhecida entre nós. Assim, embora sem fundamento jurídico, 

esta interpretação pode vir a receber apoio prático da Administração e do Judiciário 
em nome da consensualidade na construção da convenção de arbitragem. 

Diante da possível prevalência de tal interpretação mais conservadora, cabe 
enfrentar um ponto adicional, consistente na possível omissão do Poder Público em 

formular a oferta de arbitragem ou mediação em uma situação na qual o expropriado 
tinha a intenção (não ainda formalizada) de aceitar a oferta. Nesse caso, o 

                                              
3 Sobre a interpretação alternativa, ver citação de Thaís Marçal em matéria de ROVER, Tadeu. Lei que permite 

mediação e arbitragem em desapropriações é publicada. Conjur, 2019. Disponível em: 

https://w ww.conjur.com.br/2019-ago-27/publicada-lei-permite-mediacao-arbitragem-desapropriacoes 



 

expropriado poderá notificar o Poder Público ou quem lhe faça as vezes para que 
formulem sua intenção de submeter a controvérsia à arbitragem, apresentando a 

proposta que o expropriado terá então a oportunidade de aceitar na forma do art. 10-
B. 

Mesmo se o Poder Público tivesse a prerrogativa de oferecer ou não a opção 
pela arbitragem, esta prerrogativa não poderia ser exercitada de modo arbitrário. 

Instado a promover a oferta, o Poder Público estará obrigado a realizá-la ou a justificar 
a sua ausência. Conforme destacam Flávio Unes e Felipe Estevam -- cuja 
interpretação sobre a irrelevância dos vetos neste ponto e pela desnecessidade de 
qualquer oferta prévia pelo Poder Público coincide com a ora defendida –, a ausência 

de oferta da opção pela arbitragem em certos casos implicaria prestígio ao interesse  
meramente secundário da Administração Pública e ofensa à isonomia.4 Já isso 
demonstra que seria ilegítimo suprimir do expropriado a opção pela arbitragem ou 
mediação. Por decorrência, se o expropriado instar o Poder Público para que seja 

realizada a arbitragem ou mediação, será obrigatória ao Poder Público a aceitação 
desta opção do expropriado, exceto mediante razões ponderáveis em sentido oposto. 

Uma razão ponderável contrária à instauração da arbitragem consiste na 
ausência de clareza documental ou formal da posição do particular que pretende 

receber a indenização a ser quantificada na arbitragem. São comuns as situações em 
que a titularidade do bem expropriado é duvidosa ou controvertida. Nesses casos, a 
arbitragem será inadequada. A virtude da desapropriação como forma originária de 
aquisição da propriedade é separar o acesso do Poder Público ao bem, mediante 

justa e prévia indenização em dinheiro, e a definição de quem detém legitimidade 
para receber a indenização. Caso o ente expropriante não tenha segurança de que o 
pretenso titular da indenização é efetivamente quem deve recebê-la, pode 
legitimamente recusar-se a realizar a arbitragem e recorrer ao Judiciário como foro 

adequado para o pagamento da indenização e oportuna definição judicial – alheia ao 
interesse do ente expropriante – de quem deverá recebê-la. 

7 Responsabilidade pela antecipação de despesas da arbitragem ou 
mediação  

Os §§ 3º e 5º do art. 10-B, vetados, previam que os honorários dos mediadores 
ou dos árbitros “serão adiantados pelo poder público e, ao final do procedimento”, 
serão pagos na forma do regulamento da instituição (mediação) ou pela parte 
perdedora ou proporcionalmente, na forma do regulamento da instituição 

(arbitragem). 

                                              
4 PEREIRA, Flávio Henrique Unes; ESTEFA M Felipe Faiw ichow . Desapropriação: o direito à arbitragem e à 

mediação na Lei nº 13.867/2019. Estadão. Disponível em: https://politica.estadao.com.br/blogs/faus to -

macedo/desapropriacao-o-direito-a-arbitragem-e-a-mediacao-na- lei-no-13-867-2019/. 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/desapropriacao-o-direito-a-arbitragem-e-a-mediacao-na-lei-no-13-867-2019/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/desapropriacao-o-direito-a-arbitragem-e-a-mediacao-na-lei-no-13-867-2019/


 

Uma boa demonstração da irrelevância do veto é que esta é exatamente a 
solução última adotada por muitos dos regulamentos das instituições de mediação ou 

arbitragem, os quais se aplicam na forma da Lei 13.687.  

Na desapropriação direta, o Poder Público ou quem lhe faça as vezes será 
sempre o autor e, portanto, o requerente da arbitragem ou mediação. Em quase todos 
os regulamentos mais utilizados no Brasil,5 cabe às partes partilhar a antecipação de 

despesas. Porém, o requerente é responsável por antecipar a integralidade das 
despesas da arbitragem, caso o requerente não antecipe a sua parte e o requerente 
queira manter a arbitragem em tramitação. Com isto, caberá em última análise ao 
ente expropriante a antecipação, se o expropriado não fizer a que lhe competiria.  

Ademais, ressalvada a excepcional hipótese de o valor inicialmente ofertado 
ser superior à indenização definitivamente estabelecida na arbitragem, o Poder 
Público será a parte derrotada, responsável pelo pagamento definitivo de tais 
despesas, que vão além dos honorários dos árbitros, referidos nos dispositivos 

vetados. 

8 Escolha da instituição se não existir prévio cadastramento 

A previsão de que o expropriado deve indicar “um dos órgãos ou instituições 
especializados em mediação ou arbitragem previamente cadastrados pelo órgão 

responsável pela desapropriação” pode levar à frustração da aplicação da norma, tal 
como vem ocorrendo com o art. 31 da Lei 13.448 em face da ausência de 
regulamentação do seu § 5º.  

A solução para esta possível omissão de cadastramento – que, ao contrário do 

art. 31, § 5º, não pressupõe um decreto regulamentar – é simples. Basta que o 
expropriado se valha de instituição arbitral ou de mediação já previamente utilizada 
pelo ente responsável pela promoção da desapropriação (inclusive pessoa privada, 
delegatária de função pública). Caso não haja esta informação, a ausência de 

cadastramento poderá ser suprida pelo Poder Judiciário na forma dos arts. 6º e 7º da 
Lei 9.307. 

9 Arbitragem de emergência e imissão provisória na posse 

Na medida em que haja a opção do expropriado por uma instituição arbitral 

que disponha do instituto da arbitragem de emergência, o ente responsável pela 
promoção da desapropriação poderá utilizar o árbitro de emergência para obter a 
imissão provisória na posse. Um árbitro de emergência que seja engenheiro, por 

                                              
5 Em todas as instituições brasileiras listadas na Leaders League 2019, os regulamentos preveem rateio igualitár io 

da antecipação das despesas da arbitragem, com a ressalva de que, não havendo o pagamento por uma das 

partes, a outra deve complementar ou o processo será suspenso e posteriormente extinto: CAM-CCBC; CAM B3; 

CMA CIESP/FIESP; AMCHAM; CCI (havendo reconvenção cada parte provisiona o valor relativo a seus pedidos) ; 

CBMA; CÂMARA FGV DE MEDIA ÇÃO E ARBITRAGEM; ARBITAC; CAMERS; CAMFIEP; CAESP. 

 



 

exemplo, poderá promover uma avaliação preliminar prévia à imissão provisória de 
modo mais transparente e consentâneo com o devido processo legal que a alternativa 

prevista no Dec.-Lei 3.365 ou mesmo que o procedimento baseado em perícia judicial 
provisória adotado pelo Poder Judiciário. 

A arbitragem de emergência ou mesmo uma fase preliminar de imissão 
provisória na arbitragem definitiva podem ser uma solução mais adequada do que a 

imissão provisória como tutela provisória judicial prévia à instauração da arbitragem. 
Dada o amplo reconhecimento jurisprudencial do direito do expropriado a uma 
avaliação judicial prévia à imissão provisória,6 a instauração imediata da arbitragem 
definitiva ou a arbitragem de emergência podem ser alternativas mais céleres e que 

preservam melhor o interesse das partes. 

A disciplina da imissão provisória na posse é um ponto sensível da arbitragem 
na desapropriação. Embora o procedimento possa ser célere, não pode prescindir 
das construções jurisprudenciais relativas à necessidade de uma avaliação idônea 

antes da fixação do montante a ser depositado para possibilitar a imissão provisória. 
Caso o expropriante pretenda a imissão provisória, deverá depositar o valor fixado 
provisoriamente ou não na arbitragem. Não é cabível a perda da posse sem 
correspondente depósito do montante apurado provisoriamente ou não como devido.  

10 Desapropriação indireta e expropriação regulatória 

O § 2º do art. 10, vetado, aludia expressamente ao “direito de propor ação que 
vise à indenização por restrições decorrentes de atos do poder público”. O veto é 
indiferente, pois o texto vetado apenas repetia o que já constava do par. único do 

Dec.-Lei 3.365. 

Por outro lado, as circunstâncias de a desapropriação se dar de modo indireto 
(ou seja, mediante esbulho ilegítimo pelo Poder Público) ou derivar de medidas 
regulatórias (restrições decorrentes de atos do Poder Público) não autorizam a 

redução dos direitos assegurados ao particular. Se, em desapropriação direta, o 
                                              
6 TRF3 - QUINTA TURMA, AI 201103000034571, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO 
CEDENHO, , DJF3 CJ1 DATA:01/09/2011 PÁGINA: 2028; TRF4, AG 2008.04.00.044017-5, Terceira 
Turma, Relator Nicolau Konkel Júnior, D.E. 10/02/2010; TRF4, AG 2008.04.00.044006-0, Quarta 
Turma, Relator Márcio Antônio Rocha, D.E. 03/08/2009; TRF4, AG 2006.04.00.016811-9, Quarta 
Turma, Relator Valdemar Capeletti, DJ 14/11/2006; TJPR - 4ª C.Cível - AI 826898-6 - Matelândia - 
Rel.: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes - Unânime - J. 12.06.2012; TJPR - 4ª C.Cível - AI 860617-
9 - Foro Regional de São José dos Pinhais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: 
Regina Afonso Portes - Unânime - J. 03.04.2012; TJPR - 4ª C.Cível - AI 875775-9 - Marechal Cândido 
Rondon - Rel.: Abraham Lincoln Calixto - Unânime - J. 05.06.2012; TJPR - 5ª C.Cível - AI 829248-8 - 
Ponta Grossa - Rel.: Rogério Ribas - Unânime - J. 24.01.2012; TJRJ - AI Nº 5140/2007 - 13ª CC - Min. 
Rel. Des. SERGIO CAVALIERI FILHO - Julgamento: 21/03/2007; TJSP – AI 0132783-
73.2011.8.26.0000, MARREY UINT – Relatora, Data do julgamento: 27/03/2012; TJSP – AI 0274537-
03.2011.8.26.0000, LUIZ SÉRGIO FERNANDES DE SOUZA – RELATOR, Data do julgamento: 
02/04/2012; TJSP – AI 0009633-21.2012.8.26.0000, CARVALHO VIANA – RELATOR, Data do 
julgamento: 14/03/2012. 



 

particular tem assegurado o direito de optar pela mediação ou arbitragem, igual direito 
lhe deve ser reconhecido na hipótese de desapropriação indireta ou expropriação 

regulatória.  

11 Desapropriações em curso (invalidade da parte final do art. 2º da Lei 
13.867) 

A Lei 13.867 prevê que será aplicável “às desapropriações cujo decreto seja 

publicado após essa data”. Foi publicada em 27 de agosto de 2019.  

A restrição temporal não tem razão de ser e é inválida por ofensa à isonomia. 
O momento da edição do decreto expropriatório não é fator discriminatório legítimo 
entre os expropriados afetados pela lei nova. 

Nos procedimentos desapropriatórios em curso, nada impediria que o 
expropriado pretendesse valer-se da previsão legal de arbitragem ou mediação. 
Como as Leis 9.307 e 13.140 estabelecem mecanismos (compromisso arbitral ou 
suspensão do processo judicial para a realização de mediação) que possibilitam o 

encerramento ou suspensão de procedimento judicial e o concomitante início da 
mesma discussão perante o juízo arbitral ou em mediação, a opção do expropriado 
pela arbitragem ou mediação não é obstada pela pré-existência do processo judicial.  

O fato de o processo judicial já ter sido iniciado também não é um fator 

discriminatório legítimo entre os expropriados: nada justificaria que o expropriado com 
processo judicial ainda não iniciado quando da a edição da Lei 13.867 tivesse o direito 
de optar pela arbitragem e o expropriado que já estivesse demandado em juízo não 
tivesse esse direito.  

Portanto, a parte final do art. 2º da Lei 13.867 é inconstitucional. O direito de 
optar pela arbitragem ou mediação se estende aos expropriados atingidos por 
decretos expropriatórios anteriores à edição da Lei 13.867 e independe de o processo 
judicial de desapropriação já haver sido iniciado. A invalidade do dispositivo impede 

que seja invocado como obstáculo para o exercício de direitos dos expropriados 
excluídos da redação literal da Lei 13.867.  

Evidentemente, os casos preexistentes em que já exista coisa julgada não 
podem ser afetados pela lei nova. Nos casos sujeitos a precatório, o art. 100 da 

Constituição Federal impede a celebração de acordos para pagamento antecipado, 
exceto segundo as regras próprias. Mas o novo regramento pode ser utilizado para 
processos em curso ainda sem sentença transitada em julgado.  



 

12 Arbitragem e desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos e 
concessões 

A edição da Lei 13.867 produz efeitos em relação ao equilíbrio econômico-
financeiro dos contratos e concessões. Traz novidades relevantes sob o ângulo do 
concessionário e do tratamento dos riscos fundiários existentes nos contratos 
administrativos de longo prazo. 

As questões fundiárias são fonte frequente de discussões acerca da frustração 
de prazos ou quebra do equilíbrio contratual nas concessões, PPPs ou outros 
contratos de longa duração nos quais caiba ao particular promover as 
desapropriações. As dificuldades encontradas nos procedimentos judiciais e a 

demora deles decorrentes, em grande medida alheias ao controle do particular, 
podem implicar a quebra da equação contratual e assegurar-lhe o direito ao 
reequilíbrio contratual ou à revisão dos prazos do contrato. 

A Lei 13.867 traz um novo elemento ao possibilitar explicitamente a adoção da 

arbitragem ou mediação. Isso oferece para o concessionário a possibilidade de 
estruturar um sistema mais ágil e eficiente de tratamento das questões fundiárias. A 
experiência na arbitragem e mediação oferece inúmeras possibilidades de solução 
célere de litígios de menor complexidade, como podem ser as desapropriações 

urbanas de áreas atingidas por grandes obras. Com a autorização legal de 
desapropriação mediante acordo (art. 10 do Dec.-Lei 3.365, não alterado pela Lei 
13.867), é usual que os concessionários já organizem programas de desapropriação 
consensual nestes casos. A Lei 13.867 reforça esta possibilidade ao explicitamente 

dar aos expropriados a opção de escolher submeter a discussão à arbitragem ou 
mediação.  

Daí derivam consequências relevantes. Pelo menos nas desapropriações 
objeto de atos expropriatórios posteriores à Lei 13.867, cabe ao concessionário 

estabelecer os incentivos necessários para que os particulares expropriados optem 
pelos meios mais ágeis de solução do conflito, evitando as vicissitudes do processo 
judicial de desapropriação. Esse ônus pode ser até mais amplo, caso se entenda que 
a parte final do art. 2º da Lei 13.867 é inválida e a opção pela arbitragem ou mediação 

se estende também aos processos expropriatórios em curso ou a atos expropriatórios 
já publicados. 

A depender da situação concreta, a conduta do concessionário pode ser 
relevante na caracterização do efetivo desequilíbrio contratual derivado de 

dificuldades encontradas nos procedimentos judiciais.  

 

 



 

Em especial se adotada a interpretação de que compete ao ente expropriante 
formular uma oferta de arbitragem ou mediação para escolha do expropriado, a 

efetivação dessa oferta, acompanhada das providências necessárias (especialmente 
o cadastramento de instituições aptas a conduzir adequadamente a arbitragem ou 
mediação), pode demonstrar que o concessionário terá adotado as medidas 
necessárias para possibilitar ao expropriado o exercício da opção. Evidentemente, 

como cabe ao expropriado a escolha, a contingência de se levar a desapropriação ao 
Poder Judiciário pode estar alheia ao controle do concessionário. Porém, o 
concessionário pode adotar condutas instrumentais que tornem pelo menos possível 
ou mais simples opção, como apresentar uma oferta expressa de arbitragem ou 

mediação e promover o cadastramento de instituições capacitadas. 

Por outro lado, a arbitragem e a mediação têm custos superiores aos do Poder 
Judiciário. Nas novas concessões, isso deverá ser já considerado nas propostas nas 
concessões, quando exigido do proponente que considere os custos relativos a 

desapropriações. Porém, na medida em que tais arbitragens venham a ocorrer em 
concessões já existentes quando da edição da Lei 13.867 – mesmo se aplicado o art. 
2º da Lei 13.867, o ato expropriatório pode ser editado após a Lei 13.867 ainda que 
a concessão a preceda –, os custos adicionais com a arbitragem ou mediação podem 

ensejar o direito do concessionário ao reequilíbrio contratual. 

Visto o tema sob outro ângulo, a ausência de utilização, pelo Poder Público, 
da possibilidade de ir à arbitragem pode reforçar um argumento de desequilíbrio 
econômico-financeiro por atraso em desapropriações que incumbiam ao Poder 

Público. Assim, a responsabilidade do Poder Público será agravada nas situações em 
que, podendo ir à arbitragem e resolver de modo mais célere as condições de acesso 
a determinada área expropriada, recusa-se a fazê-lo e submete o litígio a 
procedimentos judiciais tipicamente mais lentos. 

 

 

13 Conclusão 

A Lei 13.687 representa grande avanço no regime da desapropriação no Brasil. 

Independentemente do peso que se dê aos seus vetos e de como venha a ser 
interpretado o direito de opção do expropriado (isto é, se derivado diretamente da lei, 
como aqui propugnado, ou se vinculado a uma prévia oferta concreta do órgão que 
promove a desapropriação, como sugerem as razões de veto), a afirmação de que a 

definição da indenização deverá ser realizada em mediação ou arbitragem e a 
disciplina legal do procedimento a ser adotado são úteis e relevantes para a 
efetividade dos direitos dos expropriados e para a realização concreta dos propósitos 
do regime jurídico da desapropriação. 



 

O novo sistema reforça a noção de consensualidade na Administração Pública. 
Além disso, exige a atenção dos concessionários de serviços públicos, parceiros 

privados em PPPs e outros particulares autorizados a promover desapropriações 
como parte de suas atribuições contratuais, tendo em vista os possíveis efeitos da 
nova lei sobre a sua posição contratual. 
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