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Olá, pessoal! Tudo bem? 

Aqui é Ricardo Torques, coordenador do Estratégia Carreira Jurídica e do Estratégia 
OAB. Além disso, sou professor de Direito Processual Civil, Direito Eleitoral e Direitos 
Humanos.  

Instagram: www.instagram.com/proftorques 

E-mail da coordenação: ecj@estrategiaconcursos.com.br 

Aguardo seu contato. Dúvidas, críticas e sugestões são sempre bem-vindas! 

Em nome dos nossos professores, gostaria de lhes apresentar o e-book "Súmulas e Entendimentos da AGU". 
Elaborado com muito carinho pelo Prof. João Paulo Lawall Valle, Advogado da União, você terá uma visão dos temas 
mais importantes para fins de prova. 

Aproveito, ainda, para convidá-los a nos seguir nas redes sociais. Todos os dias, postamos aulas, notícias, 
informativos e muitos outros conteúdos gratuitos relativos a concursos jurídicos!  

Esperamos por vocês lá! ;)  

Clique nos botões abaixo e nos acompanhe! 

 

                                             

                                                                                              

 

 

Grande abraço,  

Ricardo Torques. 

  

http://www.instagram.com/proftorques/
mailto:ecj@estrategiaconcursos.com.br
https://www.youtube.com/c/Estrat%C3%A9giaCarreiraJur%C3%ADdica
https://twitter.com/estratjuridica
https://t.me/estrategiaprocuradorias
https://www.instagram.com/estrategiacarreirajuridica/
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Olá, Estrategista! 

Sou o professor  João Paulo Lawall Valle, professor de carreiras jurídicas do Estratégia e Advogado da 
União.  

Como vocês tem acompanhado os concursos para as carreiras da Advocacia-Geral da União estão 
caminhando e em breve teremos a publicação de 3 editais para os cargos de Advogado da União, 
Procurador da Fazenda Nacional e Procurador Federal. 

A Advocacia-Geral da União, conforme previsão da Lei Complementar nº 73/1993, pode editar súmulas 
para orientar a atuação dos membros da carreira, tornando-a mais racional e uniforme.  

Além disso, a AGU, através dos seus órgãos de atuação contenciosa e consultiva produz manifestações 
jurídicas que orientam a atuação da Instituição alinhadas com os precedentes qualificados e a 
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 

Dada a relevância desses entendimentos e a elevada possibilidade deles constarem em algumas questões 
das provas da AGU é importante conhecê-los e estudar com maior profundidade os temas com maiores 
chances de cobrança.  

Através dos materiais produzidos neste curso o Estratégia concursos trará a análise detalhada das 
principais súmulas da AGU e dos mais relevantes entendimentos, entregando aos alunos tudo que é 
preciso saber sobre esses temas. 

Vamos juntos! Abraços 

SÚMULAS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

As súmulas da Advocacia-Geral da União consolidam a jurisprudência iterativa dos Tribunais, nos termos do 
artigo 4º, I da Lei Complementar nº 73/1993. Essas súmulas têm função de orientar a atuação dos 
membros da AGU e têm caráter obrigatório para os órgãos jurídicos enumerados nos arts. 2º e 17 da LC n. 
73/93. 

Atualmente a Advocacia-Geral da União conta com 86 entendimentos sumulados, sendo importante que os 
alunos que têm como objetivo aprovação nos próximos certames da AGU os conheçam e aprofundem o 
estudo nos mais relevantes. 

Dada a extensão do conteúdo programático, o que demanda a realização de um estudo estratégico, foi 
desenvolvido este material, onde serão analisadas com a profundidade devida as súmulas mais relevante e 
atuais para os concursos públicos da Advocacia Pública Federal. 

O estudo será feito na ordem inversa da data da publicação das súmulas, começando pelas mais recente, 
até a mais antiga. Como o objetivo é entregar aos nossos alunos o conteúdo que efetivamente pode ser 
cobrado nas provas, serão analisadas as súmulas com conteúdo mais relevantes que ainda se mantém 
atuais. 
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SÚMULA Nº 86, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020 - DIREITO 
ADMINISTRATIVO 

"A exigência de escolaridade de nível médio, para fins de concurso público, pode ser 
considerada atendida pela comprovação, pelo candidato, de que possui formação em curso de 
nível superior com abrangência suficiente para abarcar todos os conhecimentos exigíveis para o 
cargo de nível técnico previsto no edital e dentro da mesma área de conhecimento pertinente." 

A Constituição Federal de 1988 estabelece no artigo 37, I que o acesso aos cargos, empregos e funções 
públicas depende do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei. 

O artigo 5º da Lei 8.112/1990 dispõe sobre os requisitos básicos para investidura em cargo público, 
prevendo o seguinte: 

Art. 5o  São requisitos básicos para investidura em cargo público: 

I - a nacionalidade brasileira; 

II - o gozo dos direitos políticos; 

III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais; 

 IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 

V - a idade mínima de dezoito anos; 

VI - aptidão física e mental. 

Como se vê, um dos requisitos necessários para que uma pessoa possa ser regularmente investida em um 
cargo público é possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo conforme previsto no 
edital do concursos público. 

Em relação à exigência do nível de escolaridade instaurou-se grande polêmica na jurisprudência nacional 
ao ponto do Superior Tribunal de Justiça afetar o tema para julgamento na sistemática dos recursos 
especiais repetitivos, delimitando a controvérsia da seguinte maneira: 

Possibilidade de candidato aprovado em concurso público assumir cargo que, segundo o edital, 
exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área 
específica, caso não seja portador desse título, mas detenha diploma de nível superior na 
mesma área profissional. 
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A posição inicial da Advocacia-Geral da União no seu Recurso Especial era no sentido de que a permissão 
de investidura de candidato sem a comprovação da escolaridade exigida no edital (título de Ensino Médio 
profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica), ainda que detenha diploma de nível 
superior na mesma área profissional, viola as disposições do art. 5.º, IV, e 10 da Lei n.º 8.112/90. 

Ao analisar o Recurso Especial nº 1.903.883 não concordo com os argumentos da AGU e desproveu o REsp 
e firmou a seguinte tese (recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015): 

"O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige 
título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, 
caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área 
profissional.". 

Os principais fundamentos que levaram à produção da tese acima transcrita são os seguintes: 

 A titulação superior à exigida traz efeitos benéficos para o serviço público e, consequentemente, 
para a sociedade brasileira, tais como (i) a ampliação do leque de candidatos postulantes ao cargo 
público, permitindo uma seleção mais abrangente e mais competitiva no certame e (ii) a própria 
prestação do serviço público é aperfeiçoada com a investidura de servidores mais qualificados e 
aptos para o exercício da função pública; 
 

 Ao analisar as consequências práticas da decisão, conforme determina o artigo 20 da Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, os efeitos benéficos para a sociedade justificam 
a superação da literalidade do artigo 5º, IV da Lei 8.112/1990; 
 

 Previsão do art. 37 da Constituição Federal, que erige o princípio da eficiência dentre os vetores da 
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 

Ou seja, não é possível obstar a posse em cargo público de candidato que apresenta escolaridade superior 
àquela exigida em edital. Entender de forma diversa, aliás, implicaria esvaziar a primordial finalidade dos 
concursos públicos, qual seja, selecionar de forma objetiva os mais bem preparados para exercer o múnus 
público. 

Assim, o STJ publicou o seguinte acórdão para o  Recurso Especial nº 1.903.883: 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ARTS. 5.º, IV, 
E 10 DA LEI N.º 8.112/1990. ART. 9.º, § 2.º, DA LEI N.º 11.091/2005. CONCURSO PÚBLICO. 
EXIGÊNCIA DE TÍTULO DE ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE OU COMPLETO COM CURSO 
TÉCNICO EM ÁREA ESPECÍFICA. CANDIDATO PORTADOR DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR NA 
MESMA ÁREA PROFISSIONAL. QUALIFICAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA. POSSIBILIDADE DE 
INVESTIDURA NO CARGO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO JULGADO 
SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES 
DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.  
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1. O objeto da presente demanda é definir se candidato aprovado em concurso público pode 
assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou 
completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas 
detenha diploma de nível superior na mesma área profissional.  

2. O art. 5.º, IV, e 10 da Lei n.º 8.112/1990; e o art. 9.º, § 2.º, da Lei n.º 11.091/2005 
determinam que a investidura em cargo público apenas ocorrerá se o candidato tiver o nível de 
escolaridade exigido para o exercício do cargo, conforme estiver previsto no edital do certame. 
Sobre isso, no entanto, não há controvérsia alguma. A questão que se coloca apresenta uma 
nota distintiva, qual seja, saber se atende à exigência do edital o candidato que porta um 
diploma de nível superior na mesma área profissional do título de Ensino Médio 
profissionalizante ou completo com curso técnico indicado como requisito no certame.  

3. Passo a examinar da situação do REsp n.º 1.903.883/CE, o que tornará mais claro o fato de 
que a aceitação de titulação superior à exigida pelo edital em área específica não fere a 
discricionariedade ou conveniência da administração. O impetrante pleiteia o direito de ser 
empossado no cargo de Técnico de Laboratório - Área Biologia, após aprovação em concurso 
público, tendo sido negada sua investidura sob o argumento de que não teria apresentado a 
habilitação exigida no edital, consistente no certificado de ensino médio profissionalizante na 
área de Biologia ou ensino médio completo com curso técnico na área de Biologia. Ficou 
comprovado nos autos que o impetrante é Bacharel e Mestre em Biologia. Ou seja, trata-se de 
um profissional altamente qualificado para exercer o cargo ora questionado, possuindo, 
portanto, qualificação bem superior à exigida para o cargo.  

4. Sob um prisma da análise econômica do Direito, e considerando as consequências práticas da 
decisão – nos termos do art. 20 do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (acrescentado pela Lei nº 
13.655/2018, que deu nova configuração à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - 
LINDB) –, não se pode deixar de registrar que a aceitação de titulação superior à exigida traz 
efeitos benéficos para o serviço público e, consequentemente, para a sociedade brasileira. 
Destaco os seguintes: 1) o leque de candidatos postulantes ao cargo é ampliado, permitindo 
uma seleção mais abrangente e mais competitiva no certame; 2) a própria prestação do 
serviço público é aperfeiçoada com a investidura de servidores mais qualificados e aptos para 
o exercício da função pública.  

5. Tal postura se coaduna com a previsão do art. 37 da Constituição Federal, que erige o 
princípio da eficiência dentre os vetores da administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

6. A jurisprudência do STJ tratando do caso concreto é pacífica há bastante tempo. A 
necessidade de afetar o tema como repetitivo se deve à insistência da administração pública 
na interposição de recursos trazendo a mesma temática repetidas vezes a esta Corte. Após 
firmar-se o precedente vinculante em recurso repetitivo, os tribunais locais terão o 
instrumental para evitar a subida de recursos ao STJ, e o Poder Judiciário deverá considerar 
como litigância de má-fé a eventual postulação contra precedente vinculante.  
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7. Não se configura presente a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em 
vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, 
impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante 
que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não 
ocorreu no caso concreto.  

8. Tese jurídica firmada: "O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, 
segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso 
técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível 
superior na mesma área profissional.".  

9. Recurso especial conhecido e improvido, nos termos da fundamentação.  

10. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e 
seguintes do Regimento Interno deste STJ. 

Assim, a jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça autorizando que candidato aprovado em 
concurso público assuma cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou 
completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha 
diploma de nível superior na mesma área profissional fundamentou a edição da Súmula nº 86 da AGU. 

SÚMULA Nº 85, DE 23 DE JANEIRO DE 2020 - DIREITO 
ADMINISTRATIVO 

"A exigibilidade da multa por retenção de imóvel funcional, prevista no artigo 15, inciso I, alínea 
"e", da Lei nº 8.025/90, será suspensa durante a vigência de provimento judicial proferido no 
curso de discussão sobre o direito à sua aquisição." 

A Lei 8.025/2020 dispõe sobre a alienação de bens imóveis residenciais de propriedade da União e regula 
também a ocupação dos imóveis residenciais não destinados à alienação. A referida lei expressamente 
exclui da autorização para alienação situações nas quais os imóveis são ocupados por agentes públicos. 
Assim dispõe a legislação: 

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a alienar, mediante concorrência pública e com 
observância do Decreto-Lei nº 2.300, de 21 de novembro de 1986, os imóveis residenciais de 
propriedade da União situados no Distrito Federal, inclusive os vinculados ou incorporados ao 
Fundo Rotativo Habitacional de Brasília (FRHB). 

(...) 

§ 2º Não se incluem na autorização a que se refere este artigo, os seguintes imóveis: 

I - os residenciais administrados pelas Forças Armadas, destinados à ocupação por militares; 



 

 

 

 

 

7 
19 

II - os destinados a funcionários do Serviço Exterior, de que trata a lei nº 7.501, de 27 de junho 
de 1986; 

III - os ocupados por membros do Poder Legislativo; 

IV - os ocupados por Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do 
Tribunal de Contas da União, pelo Procurador-Geral da República, pelos Subprocuradores-
Gerais do Ministério Público Federal, do Trabalho e Militar e pelo Procurador-Geral do Tribunal 
de Contas da União, salvo sua expressa manifestação em contrário, no prazo de vinte dias a 
partir da data da publicação desta lei; 

V - os destinados a servidores no exercício de cargo ou função de confiança que sejam 
considerados, pelo Poder Executivo, indispensáveis ao serviço público. 

A utilização dos imóveis por agentes públicos se dá através de permissão de uso de bem público e o 
permissionário (o usuário do bem) tem diversas obrigações prevista em lei, especialmente de pagar, 
conforme se colhe do artigo 15: 

Art. 15. O permissionário, dentre outros compromissos se obriga a: 

I - pagar: 

a) taxa de uso; 

b) despesas ordinárias de manutenção, resultantes do rateio das despesas realizadas em cada 
mês, tais como zeladoria, consumo de água e energia elétrica, seguro contra incêndio, bem 
assim outras relativas às áreas de uso comum; 

c) quota de condomínio, exigível quando o imóvel funcional estiver localizado em edifício em 
condomínio com terceiros, hipótese em que não será devido o pagamento previsto na alínea 
anterior;   

d) despesas relativas a consumo de gás, água e energia elétrica do próprio imóvel funcional; 

e) multa equivalente a dez vezes o valor da taxa de uso, em cada período de trinta dias de 
retenção do imóvel, após a perda do direito à ocupação; 

II - aderir à convenção de administração do edifício; 

III - ao desocupar o imóvel, restituí-lo nas mesmas condições de habitabilidade em que o 
recebeu. 

Dentre as obrigações pecuniárias previstas no inciso I do artigo 15, consta na alínea e obrigação de 
natureza punitiva decorrente da não ocupação do imóvel após a perda do direito à sua ocupação. Ou 
seja, quando cesse o direito à ocupação do imóvel e este não é desocupado pelo ocupante, inicia a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7501.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7501.htm
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incidência da multa equivalente a dez vezes o valor da taxa de uso, em cada período de trinta dias de 
retenção do imóvel. 

Para a aquisição dos imóveis da União é necessário compatibilizar a autorização legal e a ausência de 
enquadramento nas situações em que a alienação é vedada. Em determinadas situações instaurou-se litígio 
entre a União e o permissionário sobre o direito de aquisição do imóvel público (STJ - REsp 1787989/DF, 
EAR 513/DF 2007/0013083-9). A alienação de bem imóvel somente pode ocorrer nos exatos termos 
previstos na lei autorizativa, fundamental para regularidade da venda (art. 17, I da Lei 8.666/1993 e art. 76 
da Lei 14.133/2021). 

Os imóveis destinados à ocupação por militar e administrados pelas Forças Armadas deverão ser 
devolvidos à União, tão logo cesse o vínculo funcional com a Administração Pública. A discussão tratada na 
súmula se refere à exigibilidade da multa prevista no artigo 15, I, e da Lei nº 8.025/90 uma vez concedida 
decisão liminar para garantir a posse ao anterior ocupante. 

Durante a pendência de litígio entre União e permissionário objetivando a aquisição do bem, na hipótese 
de existir decisão judicial que permita a manutenção da ocupação, o entendimento sumulado é no sentido 
de que a exigibilidade da multa do artigo 15, I, e da Lei nº 8.025/90 estará suspensa, não podendo ser 
cobrada pela União enquanto vigente a ordem judicial. Importante destacar que no caso não há 
interrupção da exigibilidade da multa (situação na qual a exação não seria devida no período que 
perdurasse a decisão permitindo a ocupação), especialmente por conta do entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça no sentido de que  o dies a quo da multa prevista na legislação, portanto, coincide 
com o momento da perda do direito à ocupação do imóvel, e não com o trânsito em julgado da decisão 
judicial, já que os efeitos desta operam ex tunc (REsp 1.787.989/DF). 

 

A súmula em estudo alterou a redação da súmula nº 41 que previa que a multa do artigo 15, I, e 
da Lei 8.025/1990, referente a ocupação irregular de imóvel funcional seria aplica apenas após 
o trânsito em julgado da ação judicial de reintegração de posse ou da ação na qual se discute o 
direito à aquisição do imóvel funcional. 
 
Importante perceber que a redação atual dada pela súmula nº 85 admite a incidência da 
referida multa a partir do momento da perda do direito à ocupação do imóvel , ficando a 
sanção suspensa na hipótese de deferimento de liminar em processo que discuta o direito à sua 
aquisição. O entendimento atual da Advocacia-Geral da União coaduna-se com a jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça. 

Vejamos o acórdão proferido no REsp 1.787.989/DF, de 07 de maio de 2019, da relatoria do Ministro 
Herman Banjamin: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE 
IMÓVEL PÚBLICO POR SERVIDOR PÚBLICO. SANÇÃO PREVISTA NA LEI 8.025/1990. MULTA 



 

 

 

 

 

9 
19 

INCIDENTE A PARTIR DA PERDA DO DIREITO À OCUPAÇÃO DO IMÓVEL, E NÃO DA DATA DO 
TRÂNSITO EM JULGADO.  

1. Trata-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse proposta pela União contra o 
recorrido, objetivando ser reintegrada na posse de imóvel e ser indenizada pelas perdas e 
danos decorrentes da ocupação indevida, com a cominação da multa, bem como das taxas de 
ocupação, despesas e gastos de manutenção e serviços.  

2. O magistrado sentenciante concluiu indevido o pagamento de indenização equivalente ao 
valor locatício do imóvel, proporcional ao tempo da ocupação ilegal, tendo em vista que a Lei 
8.025/1990 "estabeleceu todas as sanções aplicáveis ao ocupante, dentre as quais não se insere 
a pretendida indenização".  

3. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ de que 
não cabe indenização por perdas e danos com base em eventual recebimento de aluguéis por 
ocupação irregular de imóvel, uma vez que não se aplicam na espécie institutos jurídicos 
próprios do Direito Civil decorrentes de relação contratual, mesmo porque cuidou o legislador 
de prever expressamente a sanção devida em caso de ocupação irregular de imóvel da União 
na Lei 8.025/1990, que regula a alienação e a ocupação dos bens imóveis de propriedade da 
União. Hipótese em que a multa prevista na legislação terá incidência a partir do momento da 
perda do direito à ocupação do imóvel, e não do trânsito em julgado.  

4. Recurso Especial não provido. 

Assim, reconhecido judicialmente que o ocupante não tinha o direito de adquirir o imóvel a multa prevista 
no artigo 15, I, e da Lei nº 8.025/90 será devida desde a perda do direito à ocupação do imóvel. 

SÚMULA Nº 84, DE 23 DE JANEIRO DE 2020 - DIREITO 
ADMINISTRATIVO 

"A anulação, pela Administração Pública, de ato administrativo do qual já decorreram efeitos 
concretos deve ser precedida de regular processo administrativo". 

A Constituição Federal de 1988 previu como garantia fundamental de todo brasileiro e estrangeiro 
residente no Brasil o contraditório e a ampla defesa, prevendo o seguinte no artigo 5º, LV: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 
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A anulação de um ato administrativo é a sua invalidação pelo fato dele ter sido editado em 
desconformidade com a ordem jurídica. Ou seja, a anulação pressupõe a existência de ILEGALIDADE na 
prática do ato. No caso da anulação é irrelevante a natureza discricionária ou vinculada, havendo 
ilegalidade o ato deve ser anulado, salvo situações excepcionais que se admite a convalidação ou sanatória 
do ato viciado.  

A súmula 473 do Supremo Tribunal Federal dispõe sobre o tema da seguinte maneira: 

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam 
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 
judicial. 

Sobre a obrigatoriedade da anulação, a doutrina do professor Rafael Carvalho Rezende de Oliveira traz 
importante lição: 

Em regra, a Administração Pública tem o dever de anular o ato administrativo que viola a 
ordem jurídica, tendo em vista o princípio constitucional da legalidade. Trata-se de atividade 
vinculada e não discricionária.  
 
Não se trata, no entanto, de dever absoluto, admitindo-se que, em circunstâncias especiais, a 
Administração Pública deixe de invalidar o ato ilegal, para convalidá-lo por razões de segurança 
jurídica ou boa-fé, bem como na hipótese de decadência administrativa(art.54 da Lei 
9.784/1999). 
 
[Curso de Direito Administrativo. 2021. Editora Método]. 

Esta anulação dos atos ilegais decorre do chamado exercício da autotutela administrativa, que impõe tal 
obrigação para Administração Pública em homenagem, sobretudo, ao princípio da legalidade. 

Porém, este exercício da autotutela encontra limite no devido processo legal. A professora Mônica Martins 
Toscano Simões, em sua obra O processo administrativo e a invalidação de atos viciados ensina o seguinte: 

 O exercício da autotutela deve ocorrer através de procedimento administrativo que confira 
àqueles que eventualmente venham a ser atingidos pela decisão invalidatória oportunidade de 
manifestação prévia, observados os desdobramentos da ampla defesa. Essa providência é 
indispensável ao resguardo do devido processo legal, sem o qual não se pode falar em legítima 
recomposição da legalidade.   

Por sua vez a ministra do Supremo Tribunal Federal Carmén Lucia em artigo acadêmico destaca o seguinte: 

“O processo administrativo democrático não é senão o encontro da segurança jurídica justa. Ela 
é uma das formas de concretização do princípio da legitimidade do poder, à medida em que se 
esclarecem e se afirmam os motivos das decisões administrativas. Tais decisões são 
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questionadas e deslindadas no processo administrativo e, nessa sede, o poder no exercício do 
qual elas foras adotadas recebe a sua condição legítima própria. Quanto mais democrático for o 
processo administrativo, mais demonstrativo ele é da essência e prática do exercício do poder 
em determinado Estado.  
(...)  
É, pois, para a realização dos princípios democráticos legitimadores do exercício do poder que 
se põe o processo administrativo como instrumento de ação do agente público, gerando-se 
em sua base jurídica o conjunto elementar dos subprincípios que dão ao cidadão a segurança 
de aplicação eficiente do Direito justo.” 

Assim, no caso de ato administrativo que gere efeitos concretos para o administrado, se Administração 
Pública, no exercício do seu poder-dever de autotutela, vislumbre a existência de ilegalidade que 
determine a anulação do referido ato, em nome da segurança jurídica e da proteção da confiança 
legítima, é necessário que seja garantido ao particular a possibilidade de se manifestar sobre a possível 
anulação, assegurando o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

ENTENDIMENTOS JURÍDICOS DA ADVOCACIA-GERAL DA 

UNIÃO 

Além dos entendimentos jurídicos sumulados pela Advocacia-Geral da União, os órgãos de direção superior 
da Instituição emitem diversas orientações para os seus membros, visando uniformizar a atuação e garantir 
a segurança jurídica da atuação estatal, seja em juízo ou na esfera administrativa. 

Neste tópico estudaremos os entendimentos mais relevantes para o próximo concurso da Advocacia-Geral 
da União, trazendo para os nossos alunos os pontos com maiores chances de cobrança nas futuras provas. 

TEMA: ARBITRAGEM  

A POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DA CONVENÇÃO DE 
ARBITRAGEM 

A arbitragem é um dos métodos alternativos ao Poder Judiciário que pode ser utilizado para resolução de 
conflitos envolvendo direitos patrimoniais disponíveis. 

Desde a introdução da arbitragem no ordenamento jurídico brasileiro, surgiram discussões acerca da 
possibilidade de utilização do instituto pelo poder público.  

A origem dessa controvérsia encontra-se no fato de ser um mecanismo originariamente privado de 
resolução de conflitos e, ademais, diante da (i) ausência de norma expressa permitindo a utilização da via 
arbitral pelo poder público e (ii) do regime jurídico (de direito público) a que se submete a Administração 
Pública (pautado em normas e princípios específicos, tal como a legalidade e a indisponibilidade do 
interesse público). 
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A Lei nº 9.307/1996 (Lei de arbitragem) é o primeiro diploma legal brasileiro a tratar exclusivamente da 
arbitragem e com a sua reforma implementada pela Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, passou a prever 
expressamente a possibilidade de utilização do procedimento arbitral pela administração pública. Assim 
é a redação do artigo 1º, §1º da Lei 9.307/1996: 

Art. 1º. 

§ 1o A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir 
conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis.  

O Superior Tribunal de Justiça, tem a sua jurisprudência firmada no sentido da possibilidade da utilização 
da arbitragem pela Administração Pública: 

 

1.No  atual  estágio  legislativo,  não  restam  dúvidas  acerca  da 
possibilidade  da  adoção  da arbitragem pela Administração Pública, 
direta   e  indireta,  bem  como  da  arbitrabilidade  nas  relações 
societárias,   a  teor  das  alterações  promovidas  pelas  Leis  nº 
13.129/2015 e 10.303/2001. (CC 151130 / SP) 

X  -  Convivência  harmônica  do  direito  patrimonial 
disponível   da   Administração   Pública   com   o   princípio   da 
indisponibilidade  do interesse público. A Administração Pública, ao 
recorrer à arbitragem para solucionar litígios que tenham por objeto 
direitos  patrimoniais  disponíveis,  atende  ao  interesse público, 
preservando a boa-fé dos atos praticados pela Administração Pública, 
em homenagem ao princípio da segurança jurídica. (CC 139519 / RJ) 

Importante destacar que mesmo após a reforma legislativa acima referida e a jurisprudência do STJ a 
questão ainda comporta debates tal como o conceito de direito disponível para a administração e, 
portanto, apto a ser objeto de arbitragem. 

A presença do poder público em determinado procedimento arbitral atrai a incidência de normas 
específicas, inexistentes quando se analisa a arbitragem envolvendo exclusivamente particulares. A razão 
para isso encontra-se no regime jurídico de direito público a que está sujeito o poder público. 

O próprio legislador positivo tratou de diferenciar o tratamento conferido à administração pública na 
arbitragem, ao vedar – implicitamente – a utilização da arbitragem de equidade (apenas há permissão de 
arbitragem de direito), além de exigir o respeito ao princípio da publicidade: 

Art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou de eqüidade, a critério das partes. 
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(...) 

§ 3o A arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará o 
princípio da publicidade. 

 

A arbitragem tem natureza voluntária e encontra-se expressa em diversos dispositivos de referida  Lei, tal 
como o caput e §1º (acima transcrito) do artigo 1º e no art. 3º: 

Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios 
relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

Art. 3º As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral 
mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o 
compromisso arbitral. 

A voluntariedade ou consensualidade das partes pode ser considerada um dos pilares estruturantes dos 
meios alternativos de resolução de conflitos (dentre os quais se encontra a arbitragem).  Vale dizer, 
ausente a consensualidade, as partes fatalmente levariam o conflito ao Poder Judiciário. Logo, pode-se 
afirmar que, no Brasil, não há arbitragem obrigatória. 

Firmado que a arbitragem é um procedimento voluntário, ao optar pela submissão do conflito à 
arbitragem, as partes celebram a convenção de arbitragem. E o que se entende por convenção de 
arbitragem (ou convenção arbitral)? 

A convenção arbitral é o pacto (negócio) pelo qual as partes se obrigam a submeter a um 
árbitro (e não a um juiz estatal) a controvérsia sobre uma relação jurídica de direito material 
(relação material subjacente), que será decidida definitivamente por meio de um procedimento 
dotado de normatividade (processo arbitral). Assim, a arbitragem tem conteúdo jurisdicional, 
mas origem negocial. 
 
(MEGNA, Bruno Lopes. Arbitragem e administração pública: fundamentos teóricos e soluções 
práticas. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 178) - [trecho com adaptações/grifos acrescidos] 

A convenção arbitral é o pacto (ou negócio jurídico) mediante o qual se comprometem a submeter a 
disputa acerca de determinada relação jurídica de direito material a árbitro ou órgão colegiado, que 
proferirá decisão definitiva no bojo de processo dotado de normatividade. 

No âmbito da Administração Pública, a escolha da arbitragem resultará da prática de ato administrativo em 
harmonia com o ordenamento jurídico. Ou seja, terá que conter os seguintes elementos: 
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Em relação ao instrumento contratual (convenção de arbitragem propriamente dita), vale observar que, 
embora ditadas por normas de direito privado, há derrogação parcial de determinadas disposições por 
normas de direito público, pois se trata de contratos privados da Administração. 

Assim se manifesta a doutrina especializada dos professores Gustavo Justino de Oliveira e 
Felipe Faiwichow Estefam:  

As disposições contratuais da convenção de arbitragem são ditadas pelo direito privado, mas 
são parcialmente derrogados pelo direito público, pois qualificam-se como contratos privados 
da Administração. 
 
Assim, as convenções de arbitragem em que a Administração seja parte devem atender 
algumas especifidades de direito público, como: i) podem ser controladas pelos Tribunais de 
Contas; ii) a autoridade que celebra a convenção de arbitragem deve ser investida de poderes 
para tanto; iii) o bem jurídico objetivado pelo contrato deve ser de acordo com o mandamento 
do ordenamento jurídico, entre outros. 
 
Em síntese, a convenção arbitral submete-se a regras de direito privado, mas essas regras 
devem conviver com os princípios e regras de direito público. 
 
(OLIVEIRA, Gustavo Justino de. ESTEFAM, Felipe Faiwichow. Curso prático de arbitragem e 
administração pública. São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 54) - [grifos acrescidos] 

ESPECIFICIDADES DA CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Analisando a Lei 9.307/96, especialmente o seu artigo 3º, observa-se que a convenção de arbitragem é 
gênero que se subdivide nas seguintes espécies: a) cláusula compromissória; e b) compromisso arbitral. 

Possibilidade de controle pelo Tribunal de Contas respectivo. 

Autoridade que celebra a convenção de arbitragem deve ser investida de poderes 
para tanto. 

O bem jurídico objetivado pelo contrato deve ser de acordo com o mandamento do 
ordenamento jurídico. 
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A convenção de arbitragem possui limites definidos pela lei (art. 1º, caput, da Lei nº 9.307/96), sendo 
esses:  

 

Esses dois limites para a convenção de arbitragem, além de estabelecer os parâmetros, constituem 
pressupostos de validade e eficácia da jurisdição arbitral. Assim, havendo vício em relação a eles abre a 
possibilidade do controle judicial. 

A ARBITRABILIDADE SUBJETIVA diz respeito à capacidade das partes para celebrar convenção de 
arbitragem. O caput do art. 1º da Lei nº 9.307/96 estabelece que as pessoas capazes de contratar poderão 
valer-se da arbitragem. Desse modo, apenas as pessoas que tenham capacidade para exercer direitos 
poderão resolver seus conflitos mediante arbitragem. 

 

O art. 851 do Código Civil (CC) veicula previsão similar (É admitido compromisso, judicial ou 
extrajudicial, para resolver litígios entre pessoas que podem contratar).  
Tendo em vista que as entidades públicas são dotadas de capacidade para contratar, não há, 
em princípio, óbice à adoção da arbitragem para a resolução de seus conflitos.  
No entanto, sempre existiu divergência quanto a esta matéria, especialmente devido à suposta 
incompatibilidade entre a disposição de direitos patrimoniais da Administração Pública e a 
indisponibilidade do interesse público.  

Convenção de arbitragem 

A cláusula compromissória é a 
convenção através da qual as partes 
em um contrato comprometem-se a 

submeter à arbitragem os litígios que 
possam vir a surgir, relativamente a 

tal contrato (art. 4º)  

O compromisso arbitral é a 
convenção através da qual as partes 
submetem um litígio à arbitragem de 
uma ou mais pessoas, podendo ser 

judicial ou extrajudicial (art. 9º) 

Limites da 
convenção de 

arbitragem 

Arbitrabilidade 
subjetiva 

Capacidade para celebrar 
convenção de arbitragem.  

Arbitrabilidade 
objetiva 

Matérias que podem ser 
submetidas à arbitragem.  
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Como já dito acima, a submissão de litígios envolvendo entes integrantes da Administração Pública ao 
juízo arbitral já era aceita pela jurisprudência antes mesmo da edição da Lei nº 9.307/96, diploma 
normativo que trata especificamente do assunto. 

 

CASO LAGE - Objeto do AI nº 52.181, julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) 
 

BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Agravo de Instrumento 52.181, Espólio de Henrique Lage e 
outros vs. União Federal, Rel. Min. Bilac Pinto, j. 14.11.1973, DJ 15.2.1974. p. 720 (Caso Lage). 
— O caso tratava da possibilidade de a União, pelo Decreto-Lei nº 4.648/1942, incorporar ao 
seu patrimônio os bens e direitos da Organização Lage e do espólio de Henrique Lage, por 
interesse da defesa nacional, em estado de guerra. Diante da dificuldade para fixação da 
indenização pela expropriação pela União, surgiu a proposta de solução por arbitragem, 
aceita pelo Ministro da Fazenda, e determinada pelo Presidente da República por meio de 
decreto-lei (que tinha força de lei ordinária). Posteriormente, porém, sob novo governo, o 
novo Procurador-Geral da Fazenda Nacional suscitou a inconstitucionalidade do juízo arbitral e 
levou o Legislativo a rejeitar a abertura do crédito orçamentário. Os interessados ingressaram 
no Judiciário, e foram vencedores na primeira instância, em segunda instância (Tribunal Federal 
de Recursos) e, finalmente, no Supremo Tribunal Federal, que, além de confirmar a 
constitucionalidade do uso do juízo arbitral pela Fazenda Pública, confirmou também a 
constitucionalidade da cláusula de irrecorribilidade da sentença arbitral. O caso foi julgado 
sob a vigência da Constituição de 1967 e da Emenda Constitucional nº 1, de 1969, mas o 
entendimento continua válido para a Constituição de 1988, e vem sendo citado pela doutrina e 
pela jurisprudência atual, e.g., no Caso AES Uruguaiana. 
(MEGNA, Bruno Lopes. Arbitragem e administração pública: fundamentos teóricos e soluções 
práticas. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 140, Nota de Rodapé nº 364) 

Após as  inovações legislativas trazidas pela Lei nº 13.129/2015, a Administração Pública passou a ter 
permissão expressa para utilizar a arbitragem na resolução de seus litígios judiciais e extrajudiciais. Em 
princípio, a referida autorização geral bastaria para a Administração Pública resolver seus litígios pela via da 
arbitragem, dispensando outros regramentos. 

Apesar disso, a Segunda Seção do STJ, ao julgar CC nº 151.130/SP, encampou o posicionamento de que a 
existência da permissão legal genérica de que trata o art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.307/96, não afastou a 
necessidade de regulamentação (legal e/ou infralegal) específica. É o que se observa na seguinte 
passagem do voto vencedor do Ministro Luís Felipe Salomão: 

Nesse sentido, muito embora se alegue, no caso, a possibilidade da submissão do ente público 
à arbitragem, mesmo antes da edição da Lei nº 13.129/2015 – e até mesmo antes da edição da 
Lei nº 9.306/97 –, penso que tal não autoriza a utilização e extensão do procedimento arbitral à 
União na condição de sua acionista controladora, seja em razão da ausência de lei autorizativa, 
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seja em razão do próprio conteúdo da norma estatutária, a partir da qual não se pode inferir a 
referida autorização. 

Com efeito, a autorização legal extraída da Lei nº 13.129/2015 refere-se à consagração, no 
âmbito legislativo, da jurisprudência já sedimentada do STJ e do STF quanto à adoção da 
arbitragem à administração pública, mas isto desde que diante de previsão legal ou 
regulamentar próprios. 

Dessa forma, observada a máxima vênia, penso que a melhor interpretação é no sentido de 
que, muito embora a arbitragem seja permitida nas demandas societárias e naquelas 
envolvendo a administração pública, não se pode afastar a exigência de regramento específico 
que apresente a delimitação e a extensão de determinado procedimento arbitral ao sócio 
controlador, notadamente em se tratando da ente federativo, no caso a União, em que a 
própria manifestação de vontade deve estar condicionada ao princípio da legalidade. [grifos 
acrescidos] 

Baseando-se na interpretação dada pelo STJ, é possível afirmar que a  autorização superveniente 
veiculada pelo § 1º do art. 1º da Lei nº 9.307/96 desempenha a função de norma geral do microssistema 
que rege a arbitragem. As demais regras existentes no ordenamento jurídico brasileiro, que, salvo 
disposição em contrário, não foram revogadas (expressa ou tacitamente) pela Lei nº 13.129/2015, têm 
caráter especial, disciplinando aspectos específicos do procedimento arbitral em cada setor. 

Registre-se que, mesmo com o início da vigência da Lei nº 13.129/2015, outras normas foram editadas 
para fixar parâmetros de utilização da arbitragem pela Administração Pública em áreas específicas. Na 
esfera federal, destacam-se, a título ilustrativo, os seguintes diplomas: 

a) Lei nº 13.448/2017 (trata da prorrogação e relicitação de contratos do Programa de Parcerias de 
Investimentos - PPI) e;  
 

b) Decreto nº 10.025/2019 (dispõe sobre a arbitragem para dirimir conflitos envolvendo a 
Administração Pública Federal nos setores portuário e de transporte rodoviário, ferroviário, 
aquaviário e aeroportuário, e regulamenta a arbitragem nos setores de transportes aquaviários e 
terrestre, e aeroportuário). 

A ARBITRABILIDADE OBJETIVA, por sua vez, corresponde à possibilidade de submissão de determinado 
conflito ao juízo arbitral. Assim, de acordo com o caput do art. 1º da Lei nº 9.307/96 a arbitragem pode 
ser utilizada para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Tal regra aplica-se 
igualmente à Administração Pública direta e indireta, na forma do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.307/96. Apesar 
da previsão, o legislador não definiu o conceito de disponibilidade do direito patrimonial.  

O professor Bruno Lopes Megna sintetiza os requisitos entendidos como necessários para classificação de 
determinado direito como patrimonial disponível: 

Assim, conclui-se que, no Direito brasileiro, conceitualmente, não há diferença ontológicas nos 
critérios de arbitrabilidade objetiva ― e nem de arbitrabilidade subjetiva (cf. tópico 3.1.3) ― 
entre pessoas públicas e pessoas privadas: ambas só poderão submeter à arbitragem (i) os 
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direitos jurisdicionáveis (que podem ter destino decidido por jurisdição, seja estatal seja 
arbitral, o que exclui o poder de polícia e o mérito da discricionariedade administrativa, assim 
como as cláusulas regulamentares que os instrumentalizam); (ii) destes, os direitos que 
apresentem patrimonialidade, aferida da expressão econômica da relação jurídica (o que 
exclui, desde logo, os poderes de império em si, embora não exclua eventual repercussão 
patrimonial que possam ter), e (iii) destes, os que admitam disponibilidade, aferida da 
negociabilidade do objeto (o que inclui parte importante dos atos de gestão, mas não todos 
eles), sempre se pressupondo, claro, (iv) que o objeto seja lícito, possível e determinado ou 
determinável, pois não se presta a arbitragem de instrumento de fraude à lei (deve apresentar, 
portanto, arbitrabilidade como possibilidade jurídica lato sensu). 
MEGNA, Bruno Lopes. Arbitragem e administração pública: fundamentos teóricos e soluções 
práticas. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 163-164) - [grifos acrescidos] 

 

 

Quanto à Administração Pública, a indisponibilidade guarda relação direta com o mérito administrativo 
(ou discricionariedade), que não admite controle jurisdicional. Eventual intervenção do Poder Judiciário 
em tal hipótese ficaria restrita à verificação de legalidade (ou juridicidade) da conduta estatal. A respeito 
das principais características da discricionariedade, vale mencionar a lição de Diogo de Figueiredo Moreira 
Neto: 

A discricionariedade é instituto característico e necessário da aplicação administrativa da lei, 
desde que esta haja delegado à Administração a função de decidir entre inúmeras opções de 
mérito possíveis, ou seja, a de formular opções de conteúdo, de oportunidade e de 
conveniência, a serem tomadas sempre dentro de limites legalmente prefixados. Nesta 
hipótese, de emprego da discricionariedade, como as escolhas são todas exclusivas da 
Administração, o Judiciário, a pretexto de exercer controle, não poderá substituí-las pelas 
suas, embora possa e deva examinar, quando provocado, se as competências administrativas 
foram exercidas dentro dos limites de direito. 
(MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo. 16.ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2014, p. 262) - [grifos acrescidos] 

Critérios para aferir a 
disponibilidade de direito 

Jurisdicionalidade 

Patrimonialidade 

Negociabilidade 

Vedação à fraude à lei 
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Tendo em vista a indisponibilidade de direitos ligados ao exercício legítimo da discricionariedade 
administrativa (observados os limites impostos pelo ordenamento jurídico), não é possível submeter à 
arbitragem litígios que envolvam poder de polícia ou regulação econômica, por exemplo. De igual modo, 
o juízo arbitral não pode analisar escolhas de política pública, que englobam diversas áreas de atuação da 
Administração Pública. 

Assim, no que toca ao objeto (arbitrabilidade objetiva), a convenção de arbitragem (cláusula 
compromissória ou compromisso arbitral) somente poderá tratar de direitos patrimoniais disponíveis. É 
vedado ao juízo arbitral examinar litígios que digam respeito a direitos indisponíveis, o que, no âmbito da 
Administração Pública, envolve principalmente aqueles referentes à discricionariedade administrativa, 
como regulação, poder de polícia e escolhas de políticas públicas. Se a convenção de arbitragem veicular 
tema relativo a direito indisponível, a intervenção excepcional do Poder Judiciário fora das hipóteses 
legais torna-se possível. 

Assim, o controle judicial da arbitragem é admitida na presença de vícios da convenção de arbitragem 
que sinalizam ilegalidade manifesta e justificam a intervenção excepcional do Poder Judiciário, afastando 
a competência do juízo arbitral. 

Assim, podemos esquematizar as possibilidade de controle judicial da arbitragem, nas exatas hipóteses que 
a Advocacia-Geral da União entende como possível: 

 Arbitrabilidade subjetiva (hipóteses de nulidade): Inexistência de regramento (legal e/ou 
infralegal) específico (além do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.307/96) prevendo a participação da União 
em procedimento arbitral + Estatuto social de sociedade de economia mista que estipula a 
participação obrigatória da União (ente controlador) em procedimento arbitral (falta de previsão 
legal + ausência de consentimento); 
 

 Arbitrabilidade objetiva (hipóteses de nulidade): Litígios relativos a direitos indisponíveis [no 
âmbito da Administração Pública, envolve principalmente aqueles ligados à discricionariedade 
administrativa (como regulação econômica, poder de polícia e escolhas de políticas públicas)]. 
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