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A ARBITRAGEM NO PROJETO DE REVISÃO DO CPTA

Margarida Olazabal Cabral 

Sumário: No presente texto a autora desenha, sob diversas cambiantes, o tema da arbi-
tragem administrativa, tal como ela se revela no projeto de revisão do CPTA, encarando todos as 
grandes questões jurídicas que nesta sede se colocam e que, no seu entender, justificam que se 
promova um debate alargado, do qual, considera a autora, não nascerá, certamente, o consenso, 
mas surgirá a legitimação da decisão a adotar.

Descritores: arbitragem administrativa; Código de Processo nos Tribunais Administrativos; 
Tribunais Arbitrais; revisão legislativa.

I. INTRODUÇÃO

Proponho-me nestas linhas fazer uma reflexão crítica, ainda que sumária, 
sobre as disposições do projeto de revisão do Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos relativas a arbitragem 1. As normas em causa trazem 
algumas novidades que importa analisar.

A questão da crise dos tribunais estaduais, desde logo da sua demora, 
e das vantagens que pode trazer para as partes — e para a Justiça em geral 
— a submissão dos litígios a tribunais arbitrais, é uma questão antiga. O 
projeto em apreço parece reconhecer essas vantagens ao ampliar o âmbito 
dos litígios relativos a relações jurídico-administrativas que podem ser sub-
metidos a arbitragem.

A discussão sobre a bondade dessa opção deve fazer-se a vários níveis: 
um essencialmente de natureza jurídica, que é aquele em que me situarei 
neste artigo, e um outro, de natureza política, sobre o qual não resisto a dizer 
algumas palavras.

Ao arrepio da opção que agora se pretende tomar, existe na nossa 
sociedade alguma desconfiança sobre a submissão a arbitragem de litígios 
em que o Estado, ou outras pessoas coletivas de direito público, sejam partes. 
Descubro essa desconfiança em alguma opinião pública, e, sobretudo, em 
opinião publicada, designadamente a propósito das arbitragens relativas a 
parcerias público-privadas. Trata-se aí a arbitragem como se constituísse uma 
“justiça menos justa”, uma forma de favorecer interesses privados, de obter 

1 A versão do projeto que utilizei é a única que se encontra acessível publicamente — aquela 
que foi disponibilizada no site www.portugal.gov.pt em 25 de fevereiro de 2014.
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decisões que não privilegiam o Direito, nem o interesse público. Mas na minha 
atividade profissional encontro essa resistência aos tribunais arbitrais, também, 
em muitos decisores públicos: entendem que o Estado, ou as pessoas cole-
tivas públicas, ficam menos salvaguardados se admitirem submeter os litígios 
em que são parte a tribunais arbitrais.

O projeto dá um passo importante para afastar essa desconfiança: a 
previsão da obrigatoriedade de publicação das decisões arbitrais transitadas 
em julgado, em base de dados organizada pelo Ministério da Justiça (artigo 
186.º-A). A transparência das decisões arbitrais permitirá desde logo aquilatar 
da respetiva qualidade e imparcialidade. Permitirá, espera-se, afastar a ideia 
de que estes tribunais desfavorecem ilegitimamente as entidades públicas.

Julgo, por isso, que esta é uma disposição fundamental deste projeto. 
Tantas vezes são os pequenos detalhes que fazem as grandes mudanças. 
Essa publicitação das decisões arbitrais deve também convocar a comunidade 
jurídica para que as analise e as discuta, para que publique comentários e 
críticas a sentenças arbitrais. 

Uma outra razão da recusa de tribunais arbitrais por decisores públicos 
reside na ideia de que a celeridade não interessa às entidades públicas. 
Admitindo que, por razões menos sãs, não interesse a alguns decisores, não 
vejo como se possa defender, com fundamentos política e juridicamente 
admissíveis, que as entidades públicas, ou seja, o interesse público, ficam 
melhor tutelados com uma justiça lenta. Aí está, mais uma vez, um tema que 
importa debater, a propósito de casos concretos: será que verdadeiramente 
o Estado (o interesse público, diga-se) tem ficado verdadeiramente beneficiado 
com o atraso da Justiça? E, se sim, porquê? É essa uma razão legítima para 
que se recuse submeter litígios a arbitragem? Não me parece que seja, e 
basta recordarmo-nos das sucessivas condenações do Estado português no 
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem por atrasos na Justiça.

Numa outra perspetiva (que está presente no Parecer do Conselho 
Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, assim como no Parecer da 
Associação Sindical dos Juízes Portugueses2 sobre o projeto aqui em apreço), 
teme-se que a maior abertura a uma justiça arbitral signifique um desinvesti-
mento na Jurisdição Administrativa, e possa mesmo pôr em causa a sua razão 
de ser. Não me parecendo que este último receio seja de acolher, concordo 
que a consagração de uma maior possibilidade de recurso a tribunais arbitrais 
não pode ser pretexto para descurar a necessidade de uma justiça adminis-
trativa estadual mais célere e de qualidade (com juízes com formação espe-
cializada nas matérias em que vão decidir, mas também com a possibilidade 
de recorrerem a assessoria adequada) 3.

2 Este parecer apenas está disponível para associados da ASJP, pelo que agradeço a sua 
disponibilização por um associado para efeitos de elaboração deste artigo.

3 Por outras palavras, não me parece que seja adequado tratar a arbitragem como uma forma 
de solucionar os problemas da Justiça Administrativa, ou, pelo menos, de descongestionar 
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Dito isto, e obviamente muito mais haveria para dizer numa perspetiva 
de política de Justiça, não posso deixar de notar alguma contradição entre a 
vontade legislativa de ampliar o âmbito da arbitragem nos litígios relativos a 
relações jurídico-administrativas (acompanhada por alguma doutrina muito 
conceituada que se tem manifestado nesse sentido) e a pouca vontade de 
muitas entidades públicas, e do próprio Estado, de recorrerem a esses tribu-
nais. 

A forma como o código revisto vier a regular a arbitragem pode ser 
importante para diminuir essa resistência, mas não chega. Importa, julgo eu, 
fazer um debate e uma reflexão alargadas, na qual intervenham todos os que 
de alguma forma se relacionam com esta questão, para perceber que papel 
pode a arbitragem desempenhar para uma melhor justiça administrativa (em 
sentido amplo), uma vez que é isso o que está em causa.

O facto de a nossa legislação ter “caminhado” nos últimos anos sempre 
no sentido de uma cada vez maior abertura à arbitragem em sede de litígios 
de direito administrativo, e de, em coerência, esse caminho apontar agora 
para a admissão da arbitragem relativa à validade de atos administrativos não 
basta, na minha perspetiva, para que se dê esse passo. É sempre possível 
que o legislador entenda que o caminho que seguiu é errado. É, por isso, 
necessário que se trate de um passo querido, pensado, debatido. É preciso, 
para além disso, que se precisem os limites desta opção, já que, porventura, 
não se poderá ter a mesma opção para todo e qualquer ato administrativo. 
Do debate não nascerá certamente o consenso, mas surgirá a legitimação da 
decisão a adotar, de modo a que todos a aceitem pacificamente, mesmo os 
que não concordam com ela. Ora, não me parece que se tenha feito ainda 
o suficiente debate sobre este alargamento para que essa aceitação surja4. 

Mais do que isso, a ampliação do âmbito da arbitragem em matéria de 
relações jurídico-administrativas a que agora se pretende proceder não deve-
ria constituir mais “um passo” num caminho paulatino de abertura da arbitra-
gem administrativa, deixando em aberto se haverá mais passos a dar em 
tempos próximos (podem os árbitros conhecer de condenações à prática de 
ato devido? E de ações de reconhecimento de direito? E de ações relativas 
à condenação ao restabelecimento de direito violado? E no que concerne às 
ações de anulação de regulamentos administrativos?5 E a ações em matérias 
relativas a direitos, liberdades e garantias?). Pelo contrário, a opção a tomar 

os Tribunais Administrativos, tentando resolver dessa forma alternativa aquilo que o Estado 
deve resolver dentro da Justiça Administrativa Estadual. 

4 Embora não possa deixar de reconhecer que o passo que foi dado com a admissão da 
arbitragem tributária altera de alguma maneira os dados da discussão, tornando mais difícil 
uma opção restritiva em matéria de arbitragem de atos administrativos.

5 Veja-se o artigo 118.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação nos termos do 
qual, “Para a resolução de conflitos na aplicação dos regulamentos municipais previstos no 
artigo 3.º podem os interessados requerer a intervenção de uma comissão arbitral”, estabe-
lecendo-se que à constituição e funcionamento dessa comissão arbitral se aplica o disposto 
na lei de arbitragem voluntária. 
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no CPTA revisto deveria resultar de uma reflexão global, consagrando-se na 
lei aquilo que, no atual “estado da arte”, se entende dever ser o âmbito da 
justiça administrativa arbitral. É evidente que no futuro essa ponderação pode 
ser alterada, mas o que me parece menos acertado é alterar a lei pontual-
mente, sem uma reflexão global prévia. 

Mas, avancemos. Centremo-nos no projeto e nas questões jurídicas que 
o mesmo coloca. 

II. A AMPLIAÇÃO DOS LITÍGIOS DE DIREITO PÚBLICO SUJEITOS A 
ARBITRAGEM — ARBITRAGEM RELATIVA À VALIDADE DE ATOS 
ADMINISTRATIVOS

1. Como se sabe, o enquadramento legislativo da arbitragem relativa a 
relações jurídico-administrativas foi sofrendo alterações nos últimos 30 anos6, 
sempre no sentido do respetivo alargamento. 

O quadro legislativo atual admite a arbitragem para questões relativas a 
contratos, incluindo a apreciação de atos relativos à respetiva execução, ques-
tões de responsabilidade civil extracontratual e questões relativas a atos admi-ões relativas a atos admi-atos admi-
nistrativos “que possam ser revogados sem fundamento na sua invalidade” 7. 

Está, assim, hoje consensualizada a possibilidade de arbitragem relativa 
a contratos administrativos e responsabilidade extracontratual da Administração 
(deixando de fora, atualmente, tal como no projeto de revisão que comenta-
mos, a responsabilidade por atos da função legislativa e jurisdicional). A dúvida 
principal coloca-se quanto à arbitragem relativa a atos administrativos, e é aí 
que o projeto de revisão do CPTA vem inovar admitindo, em geral, a arbitra-to de revisão do CPTA vem inovar admitindo, em geral, a arbitra-
gem relativa à “validade de atos administrativos”. 

Tal como grande parte da doutrina, tenho muita dificuldade em compre-
ender o alcance, e por isso mesmo de concordar com a razão de ser, da 
atual restrição da arbitragem nesta matéria a “atos que possam ser revogados 
sem fundamento na sua invalidade”, ou seja, essencialmente a atos válidos 
não constitutivos de direitos (para além de se admitir a arbitragem relativa a 
atos de execução dos contratos) 8.

Aquilo que o CPTA parece hoje permitir é uma arbitragem que não res-
peita a questões de validade ou invalidade mas apenas a questões relativas 
à conveniência, ao mérito de atos administrativos. Ora, se a pedra de toque 
que legitima o alargamento da arbitragem em matéria de litígios jurídico-
-administrativos é o facto de o artigo 212.º da Constituição tratar hoje os tri-

6 Cfr. artigo 2.º, n.º 2 do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, aprovado pela Lei 
n.º 129/84, de 27 de abril. 

7 Em matéria de arbitragem institucionalizada, o CPTA admite centros de arbitragem para 
questões relativas a contratos, responsabilidade civil da administração, funcionalismo público, 
sistemas públicos de proteção social e urbanismo (artigo 187.º), podendo defender-se que, 
neste âmbito, é já possível a arbitragem relativa a atos administrativos.

8 Cfr. artigo 180.º, n.º 1, alíneas a) e c) do CPTA.
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bunais arbitrais como verdadeiros tribunais 9, esta solução constitui, do meu 
ponto de vista, um contrassenso: está-se a admitir que verdadeiros tribunais 
tomem decisões no âmbito da discricionariedade administrativa — a qual 
constitui, constitucionalmente, o espaço próprio de intervenção da Administra-
ção — e está-se-lhes a vedar a pronúncia sobre questões de legalidade, a 
qual constitui o âmbito por excelência da intervenção dos tribunais.

Sucede que a explicação que se dá para esta disposição reside naquilo 
que parece ser uma aproximação errada entre disponibilidade do direito (cri-
tério delimitador do recurso a arbitragem na anterior lei de arbitragem volun-
tária, Lei n.º 31/86, de 29 de agosto) e discricionariedade: um ato praticado 
ao abrigo de poderes discricionários não é um ato disponível para a Adminis-
tração que o adota, nem as partes podem transacionar o seu conteúdo como 
se de um ato privado se tratasse. Aliás, como bem explica Mário Aroso de 
Almeida 10, nem em matéria relativa a contratos administrativos e de respon-
sabilidade civil extracontratual a posição da Administração é comparável à de 
um particular no uso da sua autonomia privada relativamente a direitos dis-
poníveis. Por maioria de razão, tal comparação também não pode ser feita 
quando a Administração exerce o poder de emitir um ato administrativo, 
mesmo que ao abrigo de poderes discricionários (ou, mais corretamente, 
mesmo na parte desse ato em que dispõe de poderes discricionários): não 
há aí qualquer semelhança com o exercício de um livre-arbítrio. A decisão 
adotada ao abrigo de poderes discricionários tem de ser adotada em função 
do que a ponderação a fazer pela Administração dita ser o melhor para o 
interesse público (considerando o fim da norma e todos os princípios jurídicos 
aplicáveis). 

Não parece, por isso, que a discricionariedade seja um campo adequado 
para a intervenção do juiz, seja ele estadual ou arbitral.

É certo que alguma doutrina tem vindo a delimitar o âmbito de aplicação 
desta alínea c) do artigo 180.º do CPTA (para que a mesma faça sentido) 
não ao exercício de verdadeiros poderes discricionários por parte dos árbitros, 
mas a questões de legalidade, só podendo o Tribunal intervir “em função da 
apreciação de critérios previamente traçados” 11. Assim, Mário Aroso de 
Almeida, no artigo citado, assume uma posição com a qual concordo integral-
mente, de negar a intervenção da arbitragem no domínio da discriciona-
riedade 12, e adianta para esta alínea c) uma interpretação segundo a qual 

9 Cfr., entre outros, Jorge Miranda, Manual de Direito Administrativo, IV, 2.ª edição, 1998, p.236, 
Sérvulo Correia, A arbitragem voluntária no domínio dos contratos administrativos, in Estudos 
em memória do professor João de Castro Mendes, Lisboa, 1994, p.231, Robin de Andrade, 
A arbitragem em Portugal e no Brasil, 2009, disponível no site da Associação Portuguesa de 
Arbitragem, Vieira de Andrade, A Justiça Administrativa, 11.ª ed, Coimbra, 2011, p.76.

10 In “Sobre o âmbito das matérias passíveis de arbitragem de direito administrativo em Portu-
gal”, in Estudos em homenagem a Miguel Galvão Teles, vol II, páginas 16-17. 

11 Mário Aroso e Carlos Fernandes Cadilha, Comentário ao CPTA, 2.ª ed., 2010, p.1010.
12 “Em nossa opinião, bem pelo contrário impede-o a circunstância de a arbitragem ser um 

instrumento de hétero-definição, mediante o qual os árbitros são investidos no exercício da 
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os “atos administrativos que podem ser revogados sem fundamento na sua 
invalidade” seriam os atos precários, não constitutivos de direitos, devendo a 
arbitragem limitar-se “às questões de validade que se coloquem a propósito 
de atos que, por não serem atos devidos — ou seja atos constitutivos de 
situações jurídicas cujos efeitos a lei exige que se mantenham e que, por 
isso, só podem ser revogados em situações estritamente vinculadas -, mas 
atos precários, atos constitutivos de direitos disponíveis ou atos desfavoráveis 
cujos efeitos não resultam de lei imperativa, pertencem, em abstracto, à cate-
goria dos atos que podem ser revogados com fundamento na sua invalidade”. 

Sucede, no entanto, que, se estes atos precários são inválidos, “só podem 
ser revogados com fundamento na sua invalidade” (nos temos do artigo 141.º, 
n.º 1, do Código do Procedimento Administrativo), o que faz cair o próprio 
pressuposto em que assenta a possibilidade de recorrer a tribunal arbitral 
(pois afinal o ato não pode ser revogado sem fundamento na sua invalidade). 
Isso significa que, no mínimo, o legislador não se soube exprimir bem. Mais 
do que isso, sabemos que existem opiniões divergentes sobre o que o legis-
lador pretendeu dizer 13.

Tudo isto aponta no sentido de ser muito conveniente rever a alínea c) 
do n.º 1 do artigo 180.º do CPTA. 

2. O facto de se admitir, sem limitações, a arbitragem quantos a atos 
relativos à execução de contratos administrativos mostra que não existe já 
hoje no nosso ordenamento jurídico um óbice de princípio à submissão de 
atos administrativos a arbitragem. O passo que foi dado em 2004 relativamente 
aos atos relativos à execução dos contratos teve a ver com a conveniência 
de não se espartilhar o conhecimento de questões relativas a contratos admi-
nistrativos, ou melhor, a um mesmo contrato administrativo, entre o tribunal 
arbitral (quando assim acordado pelas partes) e o tribunal administrativo (se 
surgisse alguma questão relativa a um ato de execução). Deu-se, assim, 
apenas um passo, numa opção que tem sido a de ir fazendo as reformas 
legislativas nesta matéria por pequenos avanços.

Julgo, por isso, que a opção que agora se pretende tomar no sentido de 
admitir a arbitragem relativa à validade em geral de atos administrativos 
constitui, por um lado, um passo natural (que confirma o sentido da evolução 
legislativa nesta matéria), e, por outro, um passo que corrige incongruências 
do atual CPTA nesta matéria. Naturalmente, desde que se entenda que se 

função jurisdicional, e não em poderes delegados de disposição que lhes sejam confiados 
pelas partes”, citado, p. 21.

13 Em sentido diverso do defendido no texto, Paulo Otero defende que esta disposição legal 
permite a arbitragem relativamente a vícios de mérito, afirmando mesmo que a mesma veio 
“introduzir a figura dos vícios de mérito no Direito Administrativo português”, in Admissibilidade 
e limites da arbitragem voluntária nos contratos públicos e nos actos administrativos”, II 
Congresso do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, Centro 
de Arbitragem Comercial, Almedina, 2008, p. 88-89.
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deve continuar seguir o caminho iniciado de ir ampliando o âmbito da arbi-
tragem de direito administrativo 14.

O principal argumento que me convence no sentido da bondade desta 
opção consiste na possibilidade que a Administração tem, em geral, de esco-
lher celebrar um contrato em substituição da prática de um ato administrativo. 
Sendo assim, parece-me formalista continuar a considerar que os atos admi--me formalista continuar a considerar que os atos admi-
nistrativos não podem ser objeto de arbitragem, e os contratos administrativos 
podem. Acresce que há muitas situações onde há ato e contrato em estreita 
ligação (daí ter-se estendido já a arbitragem a atos de execução de contratos, 
que, logicamente obrigaria a estender também a atos do procedimento pré-
-contratual, em especial, o ato de adjudicação).

Mas essa opção não deixa de colocar algumas questões que importa, 
pelo menos enunciar (sendo certo que não tenho resposta acabada para 
muitas delas). A primeira dúvida é a de saber se não se deverão estabelecer 
algumas limitações quando se amplia a arbitragem aos atos administrativos, 
quer no que se refere ao elenco de “atos arbitráveis”, quer no que se refere 
ao próprio regime da arbitragem. Comecemos pela primeira questão.

3. O projeto de revisão do CPTA, tal como o CPTA vigente, não têm 
propriamente um critério de arbitrabilidade dos litígios relativos a relações 
jurídico-administrativas. A opção do legislador foi a de enunciar taxativamente 
o tipo de litígios que podem estar sujeitos a arbitragem, sendo certo que, se 
vier a entrar em vigor o projeto de revisão do CPTA, tal como o conhecemos, 
o que passaremos a ter será um elenco muito maior de litígios de direito 
administrativo sujeitos a arbitragem.

Pelo contrário, a opção da lei de arbitragem voluntária (até porque em 
matéria de relações de direito privado assim teria de ser) foi a de consagrar 
um critério de arbitrabilidade: “Desde que por lei especial não esteja subme-
tido exclusivamente aos tribunais do Estado ou a arbitragem necessária, 
qualquer litígio respeitante a interesses de natureza patrimonial pode ser 
cometido pelas partes, mediante convenção de arbitragem, à decisão de 

14 Note-se que nem toda a doutrina se sente confortável com essa opção: nesse sentido Mário 
Aroso de Almeida afirma: “não podemos deixar de notar que, em tese geral, a solução da 
admissibilidade geral da arbitragem sobre actos administrativos nos suscita reservas”, artigo 
citado, p. 24. O autor parece, no entanto, entender que o caminho que o legislador português 
vem trilhando em matéria de arbitragem administrativa e tributária o deve levar, em coerência, 
a consagrar essa possibilidade. Mais contundente, escreve Carla Amado Gomes a propósito 
da possibilidade de os tribunais arbitrais julgarem da validade de atos administrativo: “(…) 
Entregar este contencioso — no âmbito do qual, como realça o parecer da ASJP, se discutem 
questões com uma imensa dimensão objectiva — a tribunais meramente eventuais (cfr. o 
artigo 209.º, 2 da Lei Fundamental), que não são órgãos de soberania e cujos árbitros não 
oferecem as garantias de independência típicas dos juízes (cfr. os artigos 215.º e seguintes 
da Constituição), é uma opção que, no mínimo, roça a inconstitucionalidade (…)”, in “Uma 
acção chamada… acção: apontamento sobre a reductio ad unum promovida pelo anteprojecto 
de revisão do CPTA (e alguns outros detalhes)”, Epública, Revista electrónica de Direito 
Público, n.º 2, junho 2014, p. 3.
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árbitros.” (artigo 1.º, n.º 1, da Lei 63/2011, de 14 de dezembro, adiante lei de 
arbitragem voluntária ou LAV) 15.

Note-se que o projeto de revisão do CPTA remete para a LAV em maté-
ria de constituição e funcionamento do tribunal arbitral (artigo 181.º, n.º 1), e 
no que concerne ao recurso da decisão arbitral (artigo 186.º), mas não no 
que diz respeito aos litígios que podem ser objeto de arbitragem. Isto significa 
que o critério da natureza patrimonial do litígio não se aplica aos litígios que 
podem ser objeto de arbitragem administrativa (nem parece que fosse um 
critério adequado). Assim, se o CPTA admitir arbitragem relativa à validade 
de atos administrativos nos termos previstos, qualquer ato administrativo, seja 
qual for a matéria sobre que incide, pode ser submetido a arbitragem (a não 
ser que lei especial o exclua). No entanto, parece fazer sentido, especialmente 
quando estamos a tratar de atos administrativos, pensar em categorias de 
atos, designadamente em função das matérias sobre as quais incidem, que 
faça sentido excluir da arbitragem (e em contratos, no caso de haver fungi-
bilidade entre ato e contrato). 

Ora, essa reflexão deve, em primeiro lugar, ser feita a propósito da alte-
ração do CPTA, pois é nesta sede que se dá este passo de alargamento 
(sem prejuízo de exclusões que possam vir a ser consagradas em legislação 
especial). Pode pensar-se em excluir atos relativos a direitos, liberdades e 
garantias, como a nacionalidade ou o direito de asilo, ou atos administrativos 
de natureza sancionatória. Sejam estas ou outras, certo é que nem todas as 
matérias devem poder ser sujeitas a arbitragem. Ora, se passamos para um 
paradigma onde se admite, em geral, a arbitrabilidade de litígios relativos a 
relações jurídico-administrativas, importa ter particular cuidado em estabelecer 
os limites, ou as exceções. 

III. ÂMBITO E LIMITES DA DECISÃO DOS ÁRBITROS

1. Arbitragem e discricionariedade

Ao admitir arbitragem sobre questões de validade de atos administrativos, 
o projeto reconhece que o âmbito da intervenção dos árbitros é o mesmo do 
que o de intervenção de um juiz de um tribunal administrativo estadual. Ou 
estar-se-á, antes, a admitir uma ampliação do âmbito da “validade” do ato 
administrativo quando intervenha um tribunal arbitral, permitindo-lhe que anule 
atos administrativos por vícios de mérito?

15 Com interesse sobre o critério da arbitrabilidade dos litígios em direito privado, defendendo 
o critério da natureza patrimonial do litígio que a nova LAV veio a adotar, cfr. António Sampaio 
Caramelo, “A disponibilidade do direito como critério de arbitrabilidade do litígio — Reflexões 
de jure condendo”, in Revista da Ordem dos Advogados, ano 66.º (2006), III, páginas 1233 
e seguintes, e “Critério da arbitrabilidade dos litígios — revisitando o tema” — IV congresso 
do centro de arbitragem da câmara de comércio e indústria, Almedina, p.13 e ss.
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Em coerência com o atrás afirmado, julgamos que a resposta só pode 
ser a primeira opção. Porque se permitirá a um árbitro — verdadeiro juiz — 
que emita decisões no âmbito da discricionariedade administrativa e não se 
permite a um juiz estadual? 

Quando o legislador concede discricionariedade administrativa atribui ao 
decisor o poder (dever) de escolher a melhor decisão para o concreto interesse 
público que a norma pretende que seja alcançado, de acordo com o que 
resulta da aplicação de todos os princípios jurídicos que enformam a atividade 
administrativa. Fá-lo porque o decisor está legitimado democraticamente para 
adotar tal decisão, e está nas melhores condições para o fazer. Não é o caso 
do juiz estadual, nem do juiz arbitral. Nada se ganharia se o juízo de mérito 
do órgão com competência administrativa fosse substituído pelo juízo de mérito 
do juiz ou dos juízes arbitrais. Acresce que não parece que o poder 
administrativo discricionário possa ser delegado no poder judicial (como se a 
Administração transmitisse aos árbitros a sua competência para decidir) 16. 
Estaríamos nesse caso mais próximos da figura da renúncia ao exercício de 
uma competência, o que como sabemos está vedado aos órgãos administra-
tivos. Estaria em causa o próprio princípio da separação de poderes que, no 
século XXI, continua a ser uma pedra angular do nosso Estado de Direito. 
Relembre-se que a arbitragem não pode ser já vista como um mecanismo de 
auto-regulação dos interesses das partes mas “configura uma verdadeira forma 
de administração de justiça, ou seja, um mecanismo de hétero-regulação de 
interesses.” 17

Desta forma, ao permitir que os tribunais arbitrais decidam questões 
relativas à validade de atos administrativos, comete-se a estes tribunais a 
decisão sobre questões de legalidade, não podendo os árbitros invalidar os 
atos por supostos “vícios de mérito”. Valerá a pena o CPTA explicitar isto? 

Se entendermos, como me parece que faz sentido, que os poderes do 
árbitro em matéria de apreciação da validade de atos administrativos são simi-
lares aos de um juiz estadual, e que o autor pode pedir ao Tribunal que, em 
caso de anulação do ato, determine aquilo que a entidade demandada (o autor 
do ato) deve fazer para “reconstituir a situação que existiria se o acto impugnado 
não tivesse sido praticado” — ou melhor, se se entender que as partes podem 
convencionar que o objeto do litigio abranja também esses poderes —, então 
parece-me que fará sentido esclarecer que só podem ser atribuídos aos árbitros 
os mesmos poderes que são atribuídos aos juízes estaduais.

Relembremos o disposto no artigo 95.º, n.os 3 e seguintes do CPTA. 
Esclarece o n.º 3 referido: “Quando, com o pedido de anulação ou de decla-
ração de nulidade ou inexistência de um acto administrativo, tenha sido 
cumulado pedido de condenação da Administração à adopção dos actos e 
operações necessários para reconstituir a situação que existiria se o acto 

16 Cfr. nesse sentido, Mário Aroso de Almeida, artigo citado, p. 21.
17 Robin de Andrade, citado, p. 15 e 16.



108 Margarida Olazabal Cabral 

JULGAR - N.º 26 - 2015 Coimbra Editora ®

impugnado não tivesse sido praticado, mas a adopção da conduta devida 
envolva a formulação de valorações próprias do exercício da função adminis-
trativa, sem que a apreciação do caso concreto permita identificar apenas 
uma actuação como legalmente possível, o tribunal não pode determinar o 
conteúdo da conduta a adoptar, mas deve explicitar as vinculações a observar 
pela Administração.” Julgo que se deveria estabelecer expressamente que os 
juízes arbitrais têm esta mesma possibilidade exatamente com estas limitações 
(não podendo, assim, as partes atribuir-lhes poderes para interferirem no 
âmbito da discricionariedade administrativa) 18. 

2. Arbitragem e equidade

Questão diferente, embora próxima desta, é a de saber se as partes 
podem determinar que os juízes arbitrais decidam segundo a equidade.  
A versão do projeto sob análise remete o regime de constituição e funciona-
mento da arbitragem para o disposto na lei sobre arbitragem voluntária. 
Atualmente, nos termos da LAV, “os árbitros julgam segundo o direito consti-
tuído, a menos que as partes determinem, por acordo, que julguem segundo 
a equidade.” (artigo 39.º, n.º 1). Isto significa que fica na disponibilidade das 
partes decidir se o litígio vai ser resolvido segundo a equidade. E que estas 
assim podem decidir para qualquer litígio.

Cumpre, por isso, perguntar se essa possibilidade também deve existir 
quando estejam em causa litígios relativos à validade de atos administrativos. 
Adianto já que me parece que não.

Como explica Sérvulo Correia, há diferenças entre a discricionariedade e 
a equidade — embora ambas sejam “métodos de apuramento do sentido de 
decisões jurídicas individuais à luz das concretas circunstâncias de cada caso” 
19 —, desde logo, no plano teleológico. Enquanto “ao conceder a discriciona-
riedade o legislador visa um interesse público (ou, mais completamente um 
feixe de interesses públicos), que o decisor deverá ter presente ao organizar o 
sentido da decisão”, na equidade esse sentido finalístico não existe, e é o valor 
paramétrico da justiça que “deve presidir à ponderação dos elementos presen-
tes na situação concreta, através do qual se encontrará de um modo lógico o 
sentido da decisão da equidade.” Nesse sentido, do que se trata aqui é de 
alcançar uma decisão que seja a “determinação da posição de equilíbrio entre 
interesses conflituantes e tendencialmente merecedores de tutela.” 20

18 Acresce que quem defende que a alínea c), do n.º 1, do artigo 180.º do CPTA atual atribui 
ao juiz arbitral a competência para conhecer de vícios de mérito — como vimos supra ser o 
caso de Paulo Otero — poderá vir a defender, relativamente ao projeto de revisão do CPTA, 
que o âmbito da validade do ato administrativo a apreciar por um Tribunal arbitral inclui, ou 
pode incluir também se as partes assim quiserem, a apreciação de vícios de mérito. Também 
por isso faz sentido que o legislador clarifique o que pretende.

19 Sérvulo Correia, Margem de livre decisão, equidade e preenchimento de lacunas: as afinida-
des e os seus limites, Estudos em homenagem a Miguel Galvão Teles, I, p. 398.

20 Sérvulo Correia, artigo citado na nota 15, p. 400-401. 
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Na decisão segundo a equidade não se pedirá ao juiz que adote a melhor 
decisão para o interesse público, como seria o caso se lhe fosse pedido que 
interviesse no domínio da discricionariedade (o que, como vimos, não deve 
suceder), mas ser-lhe-á solicitado que tome a decisão mais justa para ambas 
as partes, considerando o caso concreto. 

A doutrina portuguesa (na senda de doutrina estrangeira) tem distinguido 
entre uma equidade fraca ou moderada — que partiria das determinações 
legais, e constituiria apenas a possibilidade de o juiz corrigir as injustiças que 
as normas criariam quando aplicadas a uma situação concreta — e uma 
equidade forte, em que a aplicação da lei seria substituída por uma justiça 
do caso concreto 21 (para referir estes conceitos em termos muito sumários). 
Em qualquer dos casos, a equidade permite a adoção de uma decisão dife-
rente daquela que resultaria da aplicação do direito estrito.

Parece-me, assim, que não se pode permitir ao juiz que decida segundo 
a equidade quando aprecia a validade de atos administrativos. Essa aprecia-
ção tem de ser feita de acordo com o “direito constituído”.

Numa perspetiva de senso comum, essa limitação parece decorrer da 
própria configuração no projeto de revisão do CPTA do âmbito da intervenção 
do Tribunal arbitral: “questões respeitantes à validade de atos administrativos”. 
O parâmetro de validade de um ato será sempre o direito constituído. No 
entanto, se se quer que assim seja, seria certamente mais prudente que a 
lei afastasse expressamente, neste âmbito, a possibilidade de as partes atri-
buírem aos juízes o poder de decidir segundo a equidade. A favor da neces-
sidade dessa previsão expressa milita também o facto de a lei da arbitragem 
tributária (artigo 2.º, n.º 2, do Decreto-lei n.º 2/2011, de 10 de janeiro) vedar 
expressamente o recurso à equidade, o que poderá levar, num raciocínio “a 
contrario sensu”, em caso de silêncio do CPTA a esse propósito, a concluir 
que no caso dos atos administrativos o legislador não o quis vedar. Para além 
disso, na confusão que tantas vezes ainda existe no âmbito da arbitragem 
administrativa entre discricionariedade e equidade (como se, quando houvesse 
discricionariedade, o árbitro pudesse decidir segundo a equidade) seria mais 
uma forma de afastar a ideia de que o tribunal arbitral poderia conhecer de 
vícios de mérito.

Ao contrário de Paulo Otero, não me parece aceitável, em litígios res-
peitantes a relações administrativas (desde logo relativos a atos administrati-
vos), o recurso a uma equidade “contra legem”22. Admito apenas que possa 

21 Sobre esta distinção, veja António Sampaio Caramelo, “Arbitration in equity and Amiable 
Composition under portuguese law”, Journal of International Arbitration, Wolters Kluver, 2008, 
p 569 a 581. Veja também as páginas 33 a 37 de “Aspetos jurídicos da empreitada de obras 
públicas (decisão arbitral sobre a obra hidráulica Beliche-Eta de Tavira)”, Diogo Freitas do 
Amaral, Fausto de Quadros e José Carlos Vieira de Andrade, Almedina, 2002, defendendo-se 
que a equidade admissível em arbitragem relativa a contratos administrativos será sempre 
uma arbitragem fraca ou moderada. 

22 Cfr. Paulo Otero, artigo citado, p. 89 e 90.
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haver espaço para a justiça do caso concreto dentro da lei, em casos muito 
restritos em que a própria lei determina, mesmo em sede de apreciação da 
validade de um ato, que as consequências da invalidade dependem da apre-
ciação das circunstâncias do caso concreto. Lembro-me, por exemplo, do 
disposto no n.º 3 do artigo 134.º do Código do Procedimento Administrativo 
(atribuição de efeitos a atos nulos em função da ponderação das circunstân-
cias do caso, como o tempo decorrido). No entanto, nesses casos, não será 
necessário que as partes cometam aos juízes a possibilidade de decidir 
segundo a equidade, pois o próprio direito constituído já determina que a 
decisão seja adotada em função de ponderações a propósito do caso concreto. 
A decisão segundo o direito constituído implica ela própria a ponderação da 
justiça do caso concreto, porque a norma aplicável assim o determina. Isso 
mesmo está também previsto, para adiantar outro exemplo, no artigo 283.º, 
n.º 4 do Código dos Contratos Públicos, em que se permite que por “decisão 
judicial ou arbitral” se afaste o efeito anulatório de um contrato que se baseie 
em ato de adjudicação inválido, tendo em conta as circunstâncias do caso 
concreto 23.

Fora dos casos específicos em que é a própria lei que determina essa 
ponderação (ou seja, em que a obrigação de a fazer decorre do próprio direito 
constituído), não me parece que deva ser cometida ao juiz arbitral a possibi-
lidade de decidir segundo a equidade questões de validade de atos adminis-
trativos, mesmo no que se refere ao estabelecimento das consequências e 
dos deveres de conduta da Administração decorrentes da anulação de um 
determinado ato 24.

Para além disso, parece-me que também deve ser aprofundada a dis-
cussão sobre o âmbito da equidade no âmbito da arbitragem administrativa, 
em geral. Parece ser certo que a resposta não deve ser a mesma em casos 
em que não se discutam questões de validade (por exemplo, quando estejam 
em causa questões relativas à execução de contratos). Mas mesmo em 
matéria de contratos administrativos, a resposta a dar não se basta com o 
argumento histórico de que a equidade sempre foi admitida na arbitragem 
administrativa. Aliás, desde o decreto-lei n.º 48871, de 19 de fevereiro de 

23 Nesses casos em que a lei prevê que a decisão seja adotada segundo a justiça do caso 
concreto os poderes do juiz arbitral são os mesmos do que os do juiz estadual. Como se 
sabe, o próprio Código Civil prevê que, em certos casos, o juiz estadual decida segundo a 
equidade — cfr. por exemplo o disposto no artigo 496.º, n.º 3, a propósito da indemnização 
por danos não patrimoniais (para além do disposto no artigo 4.º).

24 Escreve Manuel Carneiro da Frada que “ao submeterem o litígio a arbitragem, as partes 
confiam nos árbitros, não na lei. Apelando às suas virtudes, a decisão deles leva a melhor 
sobre o critério da lei. A equidade é chamada a prevalecer sobre ele, substitui-o. A decisão 
segundo a equidade não é infra legem, nem a equidade se apresenta nela tão-só comple-
mentar do sistema: corresponde a um “justo diferente”, distinto do “justo legal” (que em nada 
tolhe, aliás, a pertinência ou a bondade desse justo legal)”, in “A equidade (ou a “justiça com 
coração”)”, Revista da Ordem dos Advogados, 2012, p. 127. Esta abordagem confirma que 
se torna difícil aceitar a arbitragem relativa à validade de atos administrativos segundo a 
equidade. 
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1969 25, que os sucessivos regimes de empreitadas de obras públicas (até 
ao Código dos Contratos Públicos) determinavam que os tribunais arbitrais 
nessa matéria julgavam sempre segundo a equidade. No entanto, isso terá 
mais que ver com o facto de arbitragem ser ainda entendida como uma forma 
de autorregulação dos interesses das partes (uma forma de composição 
amigável do litigio) do que com uma ponderação à luz do que agora nos 
parece ser relevante, designadamente num quadro em que não confundimos 
a arbitrabilidade de litígios de direito administrativo com o âmbito da 
discricionariedade, nem entendemos que decidir no uso do poder discricionário 
é o mesmo do que decidir segundo a equidade. Não deixo de reconhecer, no 
entanto, a vantagem que pode ter o recurso à equidade em arbitragens admi-
nistrativas, nomeadamente em matéria de contratos e responsabilidade civil, 
permitindo decisões mais justas, porque atendendo às circunstâncias do caso 
concreto. 

Não é possível nesta sede aprofundar esta discussão, mas não posso 
deixar de concluir que a simples remissão para a lei da arbitragem voluntária, 
como resulta do projeto em análise, não me parece uma boa solução, tendo 
em conta a amplitude com que esta admite o recurso à equidade. Mais uma 
vez aqui, o legislador de arbitragens administrativas devia fazer ponderações 
decorrentes das especificidades destas arbitragens (onde avulta a submissão 
da Administração ao princípio da legalidade mas também ao princípio da 
igualdade). Embora se reconheça todas as virtualidades de uma justiça “com 
coração”, a que se refere Manuel Carneiro da Frada no artigo citado, dificil-
mente se podem transpor para o Direito Administrativo as considerações 
daquele Autor (que nos atrevemos a dizer serem muito interessantes para o 
direito privado) sem fazer tremer, pelo menos, aqueles dois princípios 26. 

IV. O ÂMBITO DA REMISSÃO PARA A LAV E A ESPECIFICIDADE DA 
ARBITRAGEM ADMINISTRATIVA

1. Aspetos gerais 

Para além da questão do recurso à equidade, deve ponderar-se se o 
CPTA deveria ser mais exaustivo na regulamentação da arbitragem adminis-
trativa, em vez de quase se bastar com remissões para a LAV. Esta questão 

25 Explicando que isso acontecia já desde 1918, no Regulamento para a execução e contabilidade 
das obras públicas, José Paulo Vieira Duque, “A resolução alternativa de litígios e o contrato 
de empreitada de obras públicas — dos quatro RJEOP ao novo CCP”, in “A arbitragem 
administrativa e tributária”, coordenação de Isabel Celeste Fonseca, Almedina, 2013, 2.ª 
edição p. 271. 

26 Por isso, poderia fazer sentido que o CPTA explicitasse que a equidade que admite (exce-
tuando desde logo as questões relativas à validade de atos administrativos) será sempre uma 
equidade “fraca” ou “moderada”, no sentido referido atrás e melhor explicado pela doutrina 
aí citada. 
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assume particular importância quando se dá o passo de admitir, em geral, a 
arbitragem relativa à validade de atos administrativos. Ou será que a LAV 
acautela já o que há que acautelar, e pode ser aplicada, sem problema, à 
arbitragem administrativa?

Como se sabe, a opção em matéria de arbitragem tributária foi diversa. 
Nesse caso o legislador não se bastou com a aplicação subsidiária da LAV, 
mas estabeleceu um regime que se pretende “autossuficiente”. Essa opção 
decorre de uma outra, anterior, que é a de admitir apenas arbitragem institu-
cionalizada, tendo o legislador começado por decidir que “os tribunais arbitrais 
funcionam no Centro de Arbitragem Administrativa” 27 (concedendo assim, não 
percebendo eu com que fundamentação, o “exclusivo” da arbitragem tributá-
ria a um concreto centro de arbitragem, em detrimento de todos os outros).

Existem algumas pessoas com autoridade nesta matéria que defendem 
que a opção em matéria de arbitragem relativa a atos administrativos deveria 
ser a adotada para a arbitragem tributária: admitir apenas arbitragem institu-
cionalizada, e regular na lei com muito mais detalhe o regime jurídico dessa 
arbitragem (quem pode ser árbitro, regras de constituição e processo dos 
tribunais arbitrais, etc). Não me parece que esse seja uma opção necessária. 
Faz sentido promover a arbitragem administrativa institucionalizada (mas, 
nesse caso, preferiria que fosse com concorrência de centros de arbitragem 
administrativa, e sem atribuição de exclusivos 28), e, em muitas situações 
como aquelas em que existam contrainteressados, a arbitragem institucionalli-
zada pode revelar-se como mais adequada 29. No entanto, mesmo para atos 
administrativos, não vejo porque não se possa admitir paralelamente a pos-
sibilidade de recorrer a arbitragem ad-hoc. Resta saber até onde deve ir a lei 
na respetiva regulamentação. 

No que diz respeito ao processo nos tribunais arbitrais, parece-me que 
a lei de arbitragem voluntária começa por acautelar o que de mais importante 
há a assegurar, ao estabelecer os princípios a que o tribunal arbitral deve 
obedecer, em especial, a garantia de tratamento igual das partes e do prin-
cípio do contraditório em todas as fases (artigo 30.º). Note-se que no caso 
da resolução dos litígios jurídico-administrativos, a voluntariedade do “admi-
nistrado” em recorrer ao tribunal, ou a sua real possibilidade de escolha das 
regras a que se sujeita, é muitas vezes meramente aparente. Basta pensar 
em todos os casos em que a arbitragem, e as suas regras, podem ser “impos-

27 Artigo 4.º, n.º 2 da lei da arbitragem tributária. 
28 E digo isto com toda a admiração e respeito que tenho pelo Centro de Arbitragem Adminis-

trativa (CAAD) de cujas listas de árbitros faço, aliás, parte. Não me parece que deva haver 
exclusivo nem do CAAD, nem de qualquer outro centro. Mas esse é um outro tema.

29 Neste sentido, admitindo a possibilidade de nos casos de relações multipolares ou multilate-
rais se ponderar a exclusividade da arbitragem institucionalizada, Mário Aroso de Almeida, 
Tópicos sobre o problema do âmbito subjectivo da arbitragem sobre relações jurídicas mul-
tilaterais ou poligonais no Direito Administrativo, V Congresso do Centro de Arbitragem 
Comercial, Almedina, julho 2012, página 220. 
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tas” em cadernos de encargos ou outros regulamentos administrativos 30.  
É por isso ainda mais fundamental que a lei garanta que o processo arbitral 
seja um processo justo, com igualdade de armas, e com possibilidade real 
de intervenção de ambas as partes. Para além disso, pretende-se informali-
dade e flexibilidade do processo arbitral, também nas arbitragens administra-
tivas, e nesse sentido o regime da LAV, em geral, parece adequado.

É certo, no entanto, que há especificidades das arbitragens administrativas, 
em especial das que envolvem questões de validade de atos administrativos. 
Uma delas é a dos contrainteressados, que me parece que o projeto resolve 
da única forma que se poderia resolver esta questão: fazendo depender a 
submissão do litígio a tribunal arbitral da aceitação pelos contrainteressados 
do compromisso arbitral. Tenho, no entanto, consciência de que esta restrição 
afeta consideravelmente o âmbito da arbitragem relativa à validade de atos 
administrativos 31. O que isto significa é que os litígios relativos a atos admi-
nistrativos em que existam contrainteressados terão necessariamente menor 
apetência para ser dirimidos por tribunais arbitrais (esse será, parece-me, um 
dos óbices a um grande incremento das arbitragens relativas a atos pré-
-contratuais, uma vez que, na grande maioria dos casos existem contrainte-
ressados; só assim não será quando a questão se ponha só a propósito da 
validade do contrato, depois deste celebrado, e em que a questão da validade 
do ato seja decidida apenas a título instrumental 32). 

O projeto de revisão prescindiu de estabelecer normas especiais em 
matéria de nomeação dos árbitros, designadamente no que se refere a saber 
quem pode ser árbitro de um tribunal arbitral, e a impedimentos e suspeições. 
Dando-se o passo para permitir a arbitrabilidade, em geral, de atos de auto-
ridade, que constituíam o velho “contencioso por natureza”, estas matérias 
assumem, como tenho vindo a repetir, particular sensibilidade, devendo o 
legislador ter um especial cuidado de assegurar que os árbitros sejam pessoas 
com capacidade para o exercício da função e que sejam isentos, evitando 
árbitros em situação de conflito de interesse. Sabemos bem que um dos 

30 Ou mesmo em diplomas legais. Defendendo que as normas que impõem a arbitragem como 
mecanismo obrigatório de resolução dos litígios que constam dos diplomas legais que regu-
lam a atribuição de concessões de obras públicas e de serviços públicos (as denominadas 
parcerias público-privadas), relativamente a estradas, estabelecimentos hospitalares, etc, são 
de duvidosa constitucionalidade, v. Isabel Celeste da Fonseca, “A arbitragem na contratação 
pública em Portugal: uma realidade com futuro?”, in “A arbitragem administrativa e tributária 
— problemas e desafios”, 2.ª edição, Almedina, 2013, página 159 e seguintes. 

31 Se o contrainteressado tem interesse na manutenção do ato, tem também, regra geral, pouco 
interesse em que intervenha um tribunal arbitral que, de forma célere, pode decidir pela 
invalidade desse ato. Apesar disso não me parece que se deva optar por um sistema de 
adesão obrigatória dos contrainteressados à arbitragem acordada entre o Autor e o Réu. 

32 Uma das formas de se ultrapassar isto será consagrar nos próprios programas de concurso 
a submissão a arbitragem dos atos emitidos no procedimento pré-contratual. Dessa forma a 
adesão dos contrainteressados far-se-á através da sua participação no concurso. Parece-me 
mesmo fazer sentido que seja a própria lei a estabelecer esta possibilidade, determinando, 
nesse caso, quais as regras a que o programa de concurso terá de obedecer, e quais as 
que terá de prever, relativamente ao tribunal arbitral.

8
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fatores que descredibiliza a arbitragem — em especial, a administrativa — é 
a perceção de que existirá por vezes alguma “promiscuidade” entre advogados 
(e, em especial, grandes sociedades de advogados) e árbitros. Esta perceção 
é injusta, se for entendida como algo generalizado. No entanto, basta um 
caso em que isso suceda (em que, por exemplo, num determinado assunto 
um advogado passe de advogado de uma empresa para árbitro indicado por 
essa mesma empresa) para pôr em causa toda a arbitragem. 

Certo é que a lei da arbitragem voluntária tem já regras sobre esta 
matéria, muito mais adequadas do que as que constavam da anterior LAV: 
no artigo 9.º, n.º 3 estabelece-se que “os árbitros devem ser independentes 
e imparciais” 33, e no artigo 13.º, n.º 1 determina-se que “quem for convidado 
para exercer funções de árbitro deve revelar todas as circunstâncias que 
possam suscitar fundadas dúvidas sobre a sua imparcialidade e independên-
cia” 34. Para além disso, consagra-se expressamente que tais circunstâncias 
de independência e imparcialidade deverão manter-se ao longo de todo o 
procedimento. O facto de os tribunais arbitrais serem tratados pela Constitui-
ção como verdadeiros tribunais sempre obrigaria a que assim fosse. Também 
este tema justificaria um artigo apenas a ele dedicado. Em qualquer caso, 
sempre direi que os cuidados e mecanismos previstos na atual LAV para 
garantir a independência e isenção dos árbitros parecem-me adequados à 
arbitragem administrativa (não me parecendo melhor a opção da lei de arbi-ndo melhor a opção da lei de arbi-
tragem tributária nesta matéria). Tenderia a dizer que a fixação de uma cláu-
sula geral — deixando para a doutrina e a jurisprudência a sua densificação, 
com todo o contributo que a madura arbitragem internacional pode dar nesta 
matéria — garante mais do que o estabelecimento de um elenco concreto de 
impedimentos, que pode sempre falhar (a alternativa será estabelecer uma 
cláusula geral, seguida de um elenco exemplificativo, que bem poderia ser o 
do Código do Procedimento Administrativo em matéria de impedimentos e 
suspeições).

Se uma das razões que justifica o recurso à arbitragem é a especialização 
dos árbitros, deverá o legislador prever que apenas pessoas especializadas 
nas matérias a decidir podem ser nomeadas como árbitros? No âmbito da lei 
de arbitragem voluntária essa matéria fica para decisão das partes que podem, 
em convenção ou compromisso arbitral, determinar que só podem ser nome-
ados como árbitros pessoas com determinadas qualificações. A lei da arbitra-
gem tributária tem uma abordagem diferente e é o próprio legislador que no 

33 Como refere Agostinho Pereira de Miranda, a lei arbitral não define nem independência, nem 
imparcialidade, sendo necessário recorrer à doutrina e à jurisprudência, in “Investir em virtude: 
o dever de revelação do árbitro”, Revista Internacional de Arbitragem e Conciliação, n.º 6, 
2013, pp. 11.V. Também no mesmo número desta revista, António Sampaio Caramelo, “O 
estatuto dos árbitros e a constituição do tribunal na LAV”, p.25 e ss.

34 Este dever de revelação vem da prática da arbitragem internacional, constituindo porventura 
a forma mais eficaz de garantir a independência e imparcialidade dos árbitros. A falta de 
independência ou imparcialidade é fundamento da recusa de árbitro, devendo a parte em 
causa iniciar o processo de recusa no prazo de 15 dias após a revelação.
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artigo 7.º exige certas qualificações aos árbitros 35. Diria que no momento de 
ampliação dp âmbito da arbitragem administrativa seria prudente que o legis-
lador do CPTA fosse mais longe do que o da LAV em matéria de exigências 
relativas a qualificação dos árbitros. Seria, pelo menos, um fator para sosse-
gar os mais céticos no que se refere a arbitragens relativas a atos adminis-
trativos. 

2. O recurso das decisões arbitrais

Há quem entenda que a ampliação do âmbito dos litígios suscetíveis de 
serem dirimidos por tribunais arbitrais, em especial no que aos atos adminis-
trativos diz respeito, deve ser acompanhada pela admissibilidade, em geral, 
de recurso de mérito das sentenças arbitrais. Não é essa a opção do projeto, 
e ainda bem. 

Na verdade, a ideia de compensar (de equilibrar) esta maior abrangência 
da arbitrabilidade administrativa com uma mais ampla possibilidade de recurso 
das sentenças arbitrais para os tribunais estaduais (quando a regra que resulta 
da LAV é da ausência de recurso, salvo opção em contrário das partes) signi-
fi caria matar à nascença uma das razões para que se recorra à arbitragem: 
a celeridade (e, do ponto de vista do legislador, o desconges tio na mento dos 
tribunais estaduais). Mas, mais do que isso, parece-me mesmo que contraria 
toda a lógica da justiça arbitral, sabendo — como me parece possível afirmar 
— que admitir recurso de mérito das sentenças arbitrais seria transformar a 
interposição de recurso numa regra. 

Nenhuma das razões para se admitir a justiça arbitral sobreviveria nesse 
cenário: não só a rapidez da decisão ficaria posta em causa, como igualmente 
a especial habilitação técnica do julgador. Estar-se-ia assim a consagrar, em 
geral, o recurso de decisões de juízes especializados nas matérias a decidir, 
para juízes que não têm essa especialização. Fará sentido? Seria, julgo eu, 
a instituir um sistema com enormes desvantagens práticas, que nem sequer 
do ponto de vista teórico seria coerente. Se se considera, como alguns têm 
defendido, que esse seria o necessário contraponto à generalização da admis-
são da arbitragem relativa à validade de atos administrativos, então parece-me 
preferível não estender a arbitragem aos atos administrativos em geral. 

Conexo com este há, em qualquer caso, um outro tema difícil de tratar, 
mas que me parece que terá que vir a ser pensado e regulado, que é o das 
contradições de julgados entre tribunais arbitrais e tribunais estaduais. Não 
temos na nossa ordem jurídica nenhuma regra que obrigue a que as decisões 
judiciais sejam uniformes, ou sequer coerentes umas com as outras, nem 

35 No respetivo artigo 7.º, n.º 1, para além de se exigir que os árbitros sejam juristas, e que 
tenham determinados anos de experiência, determina-se que “os árbitros são escolhidos de 
entre pessoas de comprovada capacidade técnica, idoneidade moral e sentido de interesse 
público”. Sendo já difícil aferir a idoneidade moral, mas admitindo que isso possa ser objeti-
vado, parece-me, pelo contrário, muito misterioso como se pode aferir o “sentido de interesse 
público” de alguém. 
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obviamente qualquer regra de precedente, mas temos apesar de tudo, no 
Código de Processo nos Tribunais Administrativos e Fiscais, a figura do recurso 
para uniformização de jurisprudência. Há alguma preocupação do legislador 
em que não permaneça na ordem jurídica “contradição” entre tribunais supe-
riores administrativos “sobre a mesma questão fundamental de direito”. Na 
arbitragem tributária acolheu-se esta figura, prevendo-se um recurso desta 
natureza quando a decisão arbitral esteja em contradição com decisão de um 
Tribunal Central Administrativo ou do Supremo Tribunal Administrativo. 

Fará sentido, ou não, admitir, também na arbitragem administrativa, um 
recurso da decisão arbitral quando exista contradição com jurisprudência 
constante dos tribunais administrativos? E para onde se deve recorrer? Afigura-
-se que, no caso de arbitragens relativas a atos administrativos, quando haja 
contradição com jurisprudência dos tribunais administrativos superiores relativa 
a uma “questão fundamental de direito” será adequado estabelecer um recurso 
desta natureza para o Supremo Tribunal Administrativo. 

3. Providências cautelares 

Nos termos da lei da arbitragem voluntária, o tribunal arbitral pode decre-
tar providências cautelares 36, embora também se estabeleça que os tribunais 
estaduais mantêm essa competência relativamente a providências que depen-
dam de processos arbitrais 37. 

O projeto de revisão do CPTA não tem nenhuma disposição sobre pro-
vidências cautelares relativas a litígios submetidos a arbitragem, e não me 
parece que essa seja a melhor opção. A delicadeza de algumas providências 
cautelares relativas a litígios a julgar em arbitragens administrativas (designa-
damente quando estejam em causa atos administrativos), e o facto de estar 
aí em causa a prossecução do interesse público, exigem que se pondere 
incluir no CPTA um regime de providências cautelares distinto, em alguns 
aspetos, daquele que consta da LAV (embora faça sentido manter também 
aqui a possibilidade de o requerente optar pelo tribunal — estadual ou arbitral 
— onde pretende requerer a providência). 

Acresce que este silêncio do projeto deixa algumas dúvidas quanto ao 
regime aplicável, designadamente em matéria de requisitos para o decreta-
mento de providências cautelares. Vejamos.

O que a opção do projeto significa é que fica na disponibilidade do inte-é que fica na disponibilidade do inte-inte-
ressado, quando quiser requerer providências cautelares, fazê-lo nos tribunais 
estaduais (nos tribunais administrativos) ou no tribunal arbitral responsável pelo 
julgamento da ação principal. Poder-se-ia dizer que, caso o requerente opte pelos 

36 Artigo 20.º, n.º 1 da LAV: “Salvo estipulação em contrário, o tribunal arbitral pode, a pedido 
de uma parte e ouvida a parte contrária, decretar as providências cautelares que considere 
necessárias em relação ao objecto do litígio”.

37 Artigo 7.º da LAV: “Não é incompatível com uma convenção de arbitragem o requerimento 
de providências cautelares apresentado a um tribunal estadual, antes ou durante o processo 
arbitral, nem o decretamento de tais providências por aquele tribunal.” 
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tribunais administrativos, se aplicará então o regime próprio do CPTA, designa-
damente em matéria de requisitos para o decretamento da providência, ou no 
que se refere à proibição de executar o ato quando esteja em causa um ato 
administrativo (nos termos do artigo 128.º do CPTA). No caso de optar por 
requerer a providência no tribunal arbitral não se aplicaria aquele regime especial 
do CPTA, vigorando aí as regras gerais em matéria de requisitos de concessão 
da providência, e não tendo, por exemplo, o requerimento da providência, por si 
só, qualquer efeito inibidor da execução do ato. Ficaria, assim, na disponibilidade 
do requerente (autor na ação arbitral) escolher o regime aplicável.

Ora, esta solução não me deixa muito sossegada, desde logo porque 
está aqui em causa o interesse público (que ao requerente, se for um privado, 
não cabe prosseguir), podendo este interesse ficar perigosamente desprotegido 
se não for aplicável à providência cautelar o regime próprio das providências 
cautelares consagrado no CPTA. 

No entanto, também não encontro no projeto de CPTA nenhuma norma 
que permita defender que, quando sejam requeridas providências cautelares 
nos tribunais arbitrais, estes devem aplicar o regime próprio das providências 
sobre litígios administrativos constantes do CPTA.

Nestes termos, só a inclusão no CPTA revisto de normas específicas 
sobre providências cautelares em matéria de arbitragem poderá, por um lado, 
clarificar qual o regime aplicável a estas providências, e por outro, garantir 
que as especificidades próprias da matéria sob juízo, em especial o facto de 
as providências cautelares interferirem com a prossecução do interesse 
público, são devidamente ponderadas.

V. UMA NOTA SOBRE O DIREITO POTESTATIVO À OUTORGA DE 
COMPROMISSO ARBITRAL

O CPTA prevê desde 2004 a possibilidade de o interessado poder exigir 
da Administração a celebração de compromisso arbitral “nos termos da lei”. 
Concordo com a doutrina que reconhece que esta disposição não se aplica 
por si própria, ficando a verdadeira atribuição do direito potestativo que aqui 
se refere na dependência de uma lei especial. Será esta lei que definirá os 
casos e os termos em que um tal direito é atribuído. O projeto de lei mantém 
esta disposição, e clarifica que esta conclusão está certa, pois passa-se agora 
a dizer que a possibilidade de exigir compromisso arbitral existe “nos casos 
e termos previstos em lei especial”.

Esta disposição, constante já do Projeto do Código do Contencioso 
Administrativo de Freitas do Amaral de 1990, foi alvo de muito “apoio” da 
doutrina, considerando-se que a mesma seria importante para favorecer o 
recurso à arbitragem 38. Trata-se, assim, claramente de uma norma em que 

38 Designadamente em intervenções na discussão pública sobre a Reforma do Contencioso 
Administrativo — confronte João Caupers, “A arbitragem nos litígios entre a Administração 
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o legislador toma partido no sentido de promover o recurso à arbitragem 
administrativa de uma forma ativa. O espírito desta disposição contraria aquela 
que parece ser uma das características essenciais da arbitragem — o seu 
caráter voluntário —, o que me coloca pessoalmente muitas dúvidas sobre a 
respetiva bondade. Embora não desconheça que, como referido, a arbitragem 
é também muitas vezes involuntária para os administrados — desde logo, 
porque imposta em cadernos de encargos — suscita-me inquietações a ideia 
de que se deve impor ao Estado, ou a outras entidades públicas, a renúncia 
à justiça estadual e a submissão a tribunais arbitrais 39. 

Acresce que ao voluntarismo do legislador que aprovou esta norma — e 
que a mantém agora -, não me parece que corresponda um sentimento dos 
administrados, pessoas singulares ou empresas, no sentido de que seja impor-
tante gozarem de um direito potestativo à celebração de compromisso arbitral.

Na verdade, defenda-se ou não esta opção, a verdade é que passaram 
10 anos e nunca se adotou legislação especial que regule este direito. As 
razões desta inércia serão diversas, e entre elas estarão certamente a falta 
de consenso sobre a consagração de um tal direito, ou sobre os termos e 
limites em que deve ser atribuído. A mesma também se deverá com certeza 
ao facto de a consagração deste direito potestativo não ser sentida como uma 
necessidade pelo legislador, ou pela comunidade em geral. 

Diria, por isso, que faz pouco sentido continuar agora a mantê-la. Sem 
lei especial, esta disposição gera insegurança e suscita debate, mas não me 
parece que represente nada de construtivo. A revogação desta norma não 
representaria, por outro lado, um sinal de menor “apreço” do legislador pela 
arbitragem administrativa — desde logo, porque seria acompanhada pela 
aprovação de normas que ampliam o âmbito desta arbitragem –, e seria 
clarificadora. Julgo que a reflexão sobre a eventual existência de matérias 
sobre as quais faça sentido ter um direito desta natureza 40 deve ser feita a 
propósito da legislação a aprovar sobre essas matérias específicas, não sendo 
necessário ter uma norma com o caráter de generalidade que a norma que 
se pretende manter no CPTA tem. A não ser que o legislador esteja em con-
dições de fazer acompanhar a aprovação da revisão do CPTA pela aprovação 
da lei especial para que esta norma remete, tendo já feito a reflexão sobre 
as matérias e os termos em que a mesma deva ter aplicação. Mas, nesse 
caso (que não me parece que se venha a confirmar), o debate será e incidirá 
sobre o conteúdo da referida lei especial. 

Pública e os particulares”, pp.2 a 11, Cadernos de Justiça Administrativa”, n.º 18, João Mar-
tins Claro, “A arbitragem no anteprojecto de Código de Processo nos Tribunais Administrati-
vos”, Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 23, página 86.

39 Recuso sobretudo a ideia de que essa possa ser uma espécie de “sanção” aplicada ao Estado 
pelo mau funcionamento da justiça estadual. 

40 Admitindo, como julgo ser uma sugestão do Dr. Rui Pena, que esse seja o caso em matérias 
de muito grande complexidade técnica, que exigem, muita especialização, como o contencioso 
relativo à atividade das entidades reguladoras (em que os tribunais estaduais, mesmo com 
recurso a peritos, têm muita dificuldade em julgar). 
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VI. PALAVRAS FINAIS 

Feita esta análise, fica a conclusão de que o projeto precisa ainda de 
algumas afinações no que à arbitragem diz respeito, mas também a perceção 
de que o legislador está a avançar de forma algo voluntarista, sem que esteja 
devidamente consolidado — quer no seu próprio espírito, quer na comunidade 
jurídica em geral — quais devem ser os limites da arbitragem administrativa, 
e em que termos a mesma deve ser regulada pela lei. Parece que se espera 
que um legislador iluminado venha a aprovar “a lei” que o CPTA, e o projeto, 
referem a propósito de um eventual direito potestativo à arbitragem (e que 
muitos pretendem que seja um verdadeiro regime jurídico da arbitragem 
administrativa), e que, nesse momento, ficará tudo clarificado. 

Vou terminar como comecei. Fazendo sentido que se consagre a arbi-
tragem relativa a atos administrativos, por uma questão de coerência do 
ordenamento jurídico, seria importante que o projeto do CPTA não se limitasse 
a dar este passo (na senda da política legislativa que tem sido seguida nesta 
matéria de avançar por pequenos passos), mas que se estabelecesse um 
regime que fosse o resultado de uma reflexão global sobre a arbitragem 
administrativa nos seus diversos contornos (ainda que mantendo remissões 
para a LAV, em tudo o que o regime daquela lei seja considerado nessa 
reflexão como adequado à arbitragem administrativa).

Importa sobretudo repetir que não é legítimo alargar o âmbito da 
arbitragem para compensar o mau funcionamento dos tribunais estaduais.  
A opção pela ampliação do âmbito da arbitragem administrativa deve ser 
acompanhada por um maior investimento nos tribunais administrativos, sob 
pena de não ser mais do que um gesto de um “Estado Pilatos”, que deixa 
para os tribunais arbitrais aquilo que não consegue resolver nos seus tribunais.

Há, no entanto, aspetos muito positivos. O principal, que comecei por 
referir, e que volto a realçar para terminar este artigo, é o de acabar com 
aquilo que já foi denominado como o “mundo secreto da arbitragem” 41. 
Espera-se que o conhecimento e escrutínio público das sentenças arbitrais 
contribuam quer para uma maior confiança na Justiça Arbitral, quer, efetiva-
mente, para que a Justiça feita nos Tribunais Arbitrais seja mais Justa. 

41 Cfr. Isabel Celeste da Fonseca, artigo citado, p. 163.


