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PREFÁCIO

A obra “A Fazenda Pública na Arbitragem”, que Marcus Vinicius 
Armani Alves apresentou como etapa final de seu mestrado na tradicional 
Faculdade de Direito do Largo São Francisco - USP, sob minha orientação, 
aprovada com distinção, trata, com profundidade, da aproximação entre 
duas colunas diferentes: uma essencialmente pública e a outra predomi-
nantemente privada.

A Fazenda Pública está na primeira delas, cercada por regras ad-
ministrativas e constitucionais bastante rígidas, enquanto a arbitragem está 
na segunda e representa, provavelmente, o ápice do privatismo no sistema 
jurídico, pois pessoas escolhidas pelos litigantes julgam, com força de sen-
tença (ato jurisdicional), o litígio que lhes é submetido.

Da correta análise dessa aproximação entre dois mundos distintos 
decorre a importância do estudo de Marcus Armani. Sem menosprezar os 
aspectos públicos inerentes à Fazenda Pública, Armani demonstra que a 
arbitragem pode ser perfeitamente aplicável aos conflitos em que a Fazen-
da está envolvida, desde que respeitados os limites traçados pela indispo-
nibilidade de alguns direitos tutelados por ela.

Não bastasse o pioneirismo da obra na época de sua defesa, é de 
se destacar a organização e a didática com que o autor lida com o tema, 
tornando a leitura proveitosa e acessível aos estudantes em geral e a todos 
os profissionais do direito.

Deixo registrado, por último, meu orgulho de ter orientado Mar-
cus Armani nesse estudo e também o meu desejo de que a obra encontre 
boa acolhida e merecido lugar de destaque na doutrina nacional. 

Marcelo José Magalhães Bonizzi
Professor doutor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco – USP
Pós-doutor pela Faculdade de Direito de Lisboa
Procurador do Estado de São Paulo
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