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 1 Meios Alternativos de Resolução de Litígios Administrativos 

 APRESENTAÇÃO 

 

 A presente dissertação versa sobre os meios alternativos de resolução de litígios 

administrativos. 

 Ao lado dos tribunais comuns, existem mecanismos para resolver litígios que se 

têm mostrado como a via acertada a seguir, quer seja devido à celeridade com que se 

processam ou pela especialização das soluções encontradas. 

 De facto, assiste-se a uma cada vez maior especialização dos litígios emergentes 

de relações jurídico-administrativas, originada sobretudo pela intensificação e 

diversificação da intervenção do Estado nos vários domínios da sociedade, assim como 

uma consequente proliferação de legislação associada. 

 Assim, a arbitragem voluntária pode constituir um contributo útil na realização 

atempada da justiça administrativa. 

 Sobre este mecanismo, sobretudo por ser o que se mostra mais capaz de gerar 

confiança junto das parte e por conseguir impor as suas decisões e por ser aquele meio 

que mais se aproxima dos tribunais comuns, falar-se-á com destaque, sublinhando a 

importância crescente dos centros de arbitragem. 

 No seguimento, olhar-se-á brevemente sobre outros meios de resolução de 

conflitos: mediação, conciliação e transacção.  

  

 Deixa-se, também aqui, três notas por parecer o local adequado para o fazer. 

 A primeira, deve-se ao facto de o presente trabalho ter sido efectuado no âmbito 

do Mestrado Profissionalizante em Direito Administrativo, curso que visa 

primordialmente uma aprendizagem complementar ao 1.º ciclo de estudos, e que deve 

ser visto como tal no plano científico. 

   A segunda nota para referir que não foi respeitado qualquer tipo de acordo 

ortográfico, por razões que excedem o limite do presente trabalho. 

 Por fim, deixar um especial agradecimento à orientadora da presente dissertação, 

Prof. Dra. Alexandra Leitão, por toda a disponibilidade que demonstrou, não totalmente 

correspondida com as seguintes linhas. 
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ABSTRACT 

 

 This dissertation examines alternative means of settling administrative disputes. 

 Beside the ordinary courts, there are mechanisms to resolve disputes that have 

shown the best way to follow, whether due to its celerity or the specialization of solutions 

found. 

 In fact, we are witnessing an increasing specialization of disputes arising from 

legal-administrative relations, originated mainly by intensification and diversification of 

state intervention in the various fields of society, as well as a consequent proliferation of 

associated legislation. 

 Thus, voluntary arbitration can be a useful contribution in the timely completion 

of administrative justice. 

 About this mechanism, mainly because it shows that is more able to generate trust 

with the part and can enforce its decisions and being that vehicle closest to the ordinary 

courts, will give prominence, underlining the importance growing centers of arbitration. 

 Following, will look briefly about other means of conflict resolution: mediation, 

conciliation and settlement. 

 

 Allowed to let it here too, three notes to seem the appropriate place to do so. 

 The first, due to the fact that the present work has been carried out under the 

Professional Master's Degree in Administrative Law course, that aims primarily a learning 

supplement to first cycle of studies, and should be seen as such in the scientific way. 

 The second note to mention that was not respected any agreement spelling, for 

reasons beyond the limit of the present work. 

 Finally, make a special thanks to the guidance of this thesis, Prof. Dr. Alexandra 

Leitão, all demonstrated that availability, not fully matched with the following lines. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Sendo o mundo apenas um e nós muitos, seres com autodeterminação 

diferenciada, torna-se necessário repartir esse mesmo mundo, através de mecanismos 

que permitam resolver as controvérsias que se manifestam no âmbito das relações 

jurídicas existentes. Ao direito cabe pois esse projecto: estabelecer uma ordem eficiente 

que nos organize como entes com direitos e deveres, liberdades e responsabilidades1. 

 A sociedade actual, fruto de uma constante mutação, tem procurado novos meios 

e métodos de organização social.  

 Assistimos a profundas movimentações sociais e a uma queda na confiança na 

justiça que nos está a levar a um ponto de ruptura: é comum ouvir-se que a justiça não 

funciona ou que a lentidão desta é um entrave ao desenvolvimento do país.   

 A escalada da conflitualidade a que temos vindo a assistir nas últimas décadas, 

que se traduz num desfasamento entre a procura dos tribunais e os meios materiais e 

humanos oferecidos, tem feito com que seja necessário prever novos meios de prevenção 

e resolução de litígios. 

 Do ponto de vista do cidadão (e muitas vezes da própria Administração), o 

processo desenrola-se de uma forma muito lenta, as sentenças nem sempre são bem 

fundamentadas e a variação das circunstâncias e da própria lei, faz com que, por vezes, a 

“conclusão” do processo nada tenha a ver com a origem do litígio 2. 

 A complexidade crescente, acentuada pela era global, faz com que o juiz tenha 

que enfrentar litígios cuja solução exige conhecimentos técnicos e especializados, o que 

deixa antever que ser técnico jurista já não é o suficiente3 4. 

                                                           
1
 V. BRONZE, Fenando José, Lições de Introdução ao Direito, Coimbra Editora, 2002, p. 17 e ss. 

2
 V. TRAYTER, Juan Manuel, El Arbitraje de Derecho Administrativo, in RAP, nº 143, Maio e Agosto, 1997, p. 

75 e ss. 
3
 Há quem defenda que os juízes devem ter formação especializada nas áreas em que estão inseridos, 

devendo ser abandonada a formação dos magistrados nos moldes actuais, onde os juízes são 
transformados em puras “máquinas aplicadoras de leis” completamente desligados da realidade social e 
económica do país – v., entre outros, declarações recentes da procuradora geral da República, Joana 
Marques Vidal, sobre o caso especial dos magistrados dos tribunais de menores (notícia em 
http://www.tvi24.iol.pt/503/sociedade/pgr-tribunais-menores-joana-marques-vidal-formacao-
justica/1438754-4071.html); entrevista ao jornal Expresso, de João Bilhim, antigo responsável do Gabinete 
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 Os níveis incomportáveis de litigação que se traduzem num aumento exponencial 

de processo nos tribunais e os efeitos da crise económico-financeira hodierna fazem com 

que os meios alternativos de resolução de litígios5 assumam especial relevo nos nossos 

dias.  

 A intervenção do Estado na economia e no desenvolvimento do país, sobretudo 

com o recente recurso às Parcerias Público Privadas (PPP)6, também deixa antever que, 

aparentemente, não há confiança na justiça tradicional, uma vez que, muitas das vezes, é 

condição para atrair capital privado a estipulação de meios alternativos para a resolução 

de lítios, caucionando-se, desta forma, como método célere e fiável, a entrada de capitais 

privados na economia pública7. 

 A sociedade mostra-se, pois, insatisfeita com a justiça tradicional e procura, por 

isso, meios mais eficazes e adequados à resolução de conflitos. Pode-se dizer, que 

estamos na presença de uma matriz de sedução por novos meios de conformação de 

litígios. 

 Com este novo paradigma da administração da justiça, que permite novas formas 

de auto e hétero-composição de conflitos, através de mecanismos como a arbitragem, a 

mediação ou a conciliação, pretende-se, pois, uma maior celeridade e informalidade dos 

procedimentos, assim como numa crescente proximidade relativamente aos litigantes.  

 O legislador português não se tem mostrado indiferente a este “fascínio”8. De 

facto, após a introdução, por exemplo, da regra geral da arbitragem, através da 

                                                                                                                                                                                
de Modernização e Auditoria da Justiça, que, numa entrevista pouco recente, traduz o pensamento referido 
(pode ser consultada em http://www.crise-da-
justica.com/Forma%C3%A7%C3%A3o%20dos%20ju%C3%ADzes%20tem%20de%20ser%20humanizada%20-
%20Jo%C3%A3o%20Bilhim.htm). 
4
 V. CAUPERS, João - A arbitragem nos litígios entre a administração pública e os particulares, Cadernos de 

Justiça Administrativa, nº 18, 1999, p. 7. 
5
 Com meios alternativos quer-se dizer sem recurso à justiça tradicional e não alternativos aos meios 

contenciosos. 
6
 As PPP são uma forma de associar capital e dinamismos privados à realização e exploração de grandes 

obras públicas ou a serviços de interesse geral. Ora, em regra, tais PPP consubstanciam-se em contratos 
administrativos: empreitadas de obras públicas, concessão de obras públicas, exploração de bens de 
domínio público ou prestação de um serviço público em regime de delegação ou concessão. 
7
 V. ANDRADE, Robin de – Arbitragens de direito público no Brasil e em Portugal, Intervenção no colóquio 

arbitragem de direito público no brasil e em Portugal, disponível em http://arbitragem.pt/estudos. 
8
 V., p. ex., Resolução do Conselho de Ministros nº 175/2001, de 28 de Dezembro, onde se pode ler que é 

intenção do Governo “reafirmar o firme propósito de promover e incentivar a resolução de litígios por 
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aprovação da Lei da Arbitragem Voluntária em 1986 (incidindo, inicialmente e sobretudo, 

no âmbito do direito civil), alargou-se o campo de aplicação deste meio alternativo de 

resolução de litígios ao direito administrativo, com a reforma do contencioso 

administrativo em 2002, que resultou na aprovação do Código de Processo nos Tribunais 

Administrativos, tendo evoluído, recentemente, até ao direito fiscal, com a entrada em 

vigor do Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria Tributária através do Decreto-Lei nº 

10/2011, de 20 de Janeiro. 

 

 São pois estes mecanismos alternativos de resolução de litígios o objecto de 

estudo, nomeadamente a arbitragem, a mediação a conciliação e a transacção. 

 Daremos um maior relevo à arbitragem, quer porque é aquele que se tem 

mostrado mais confiável por parte dos litigantes, quer porque, com as devidas 

adaptações, diferenças e vantagens, é um mecanismo que se encontra “ao mesmo nível” 

da justiça tradicional. 

 De facto, tal meio alternativo é, dos apresentados, o mais desenvolvido e regulado 

em Portugal: a Lei da Arbitragem Voluntária regula-o com alguma precisão e no âmbito 

específico do direito administrativo o Código de Processo nos Tribunais Administrativos 

dedica-lhe um título autónomo assim como se encontra em desenvolvimento acelerado a 

criação e divulgação de centros de arbitragem especializados na resolução de litígios 

jurídico-administrativos. 

 Tem-se assistido, pois, a um crescente interesse, por parte do legislador, na 

actualização e inserção da arbitragem em novas áreas, o que poderá levar a afirmar-se 

que “o triunfo da via arbitral representa o fracasso dos juízes e o êxito dos peritos9.  

 Após análise do regime da arbitragem administrativa, à luz do CPTA e de algumas 

normas especiais, sobretudo no âmbito da contratação pública, será feita uma breve 

referência aos outros mecanismos apontados, mediação, conciliação e transacção. 

                                                                                                                                                                                
meios alternativos, como a mediação ou a arbitragem, enquanto formas céleres, informais, económicas e 
justas de administração e realização da justiça”. 
9
 V. CAUPERS, João - A arbitragem nos litígios entre a administração pública e os particulares, Cadernos de 

Justiça Administrativa, nº 18, 1999, p. 7. 
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 De referir, ainda, que a aprovação da Lei n.º 29/2013, de 19 de Abril que define a 

mediação como uma forma de resolução alternativa de litígios e que estabelece os 

princípios gerais aplicáveis à mesma realizada em Portugal, bem como os regimes 

jurídicos da mediação civil e comercial, dos mediadores e da mediação pública, 

demonstra, também aqui, uma crescente preocupação na definição de mecanismos 

alternativos de resolução de litígios, que melhor acautelem os interesses de todos, 

concretizando assim o plasmado no Resolução do Conselho de Ministros nº 175/2001, de 

28 de Dezembro10. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 V., supra, nota 8.  
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2. OS MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS 

 

 

 Pode-se dizer que a adopção de meios alternativos de resolução de litígios está 

associada a movimentos de informalização e desjudicialização da justiça, assim como 

a uma espécie de transferência de competências para instâncias não judiciais. 

 O objectivo primordial de tais medidas será, pois, o de facilitar o acesso à justiça, 

sendo que são modos de composição de litígios utilizados com o consentimento das 

partes e que conduzem a uma solução que não é imposta por estas11. 

 Tais meios apresentam-se na maioria das vezes melhor adaptados à natureza 

específica dos litígios, procurando-se desta forma promover uma justiça negociada e 

de consenso. 

 O interesse no desenvolvimento e adopção dos meios referidos tem sido 

inequívoco e incentivado, seja a nível europeu e comunitário, seja no plano nacional. 

 Conscientes que a reforma na justiça não se pode cingir à adopção de medidas e 

melhoramento do funcionamento do sistema judicial, tais instituições têm tentado 

demonstrar o benefício dos meios alternativos de resolução de litígios, destacando as 

suas principais características: celeridade, simplificação, economia e mesmo 

credibilidade. 

 Entre nós, foi por exemplo criada a Direcção Geral de Administração Judicial (DL nº 

90/2001, 23 de Março), com o objectivo de fornecer o respectivo e adequado apoio 

ao desenvolvimento de tais modelos, assim como se promoveu a criação de centros 

de arbitragem voluntária (v. DL nº 425/86 27 de Dezembro). 

 Em suma, pretende-se uma justiça que se adeque à sociedade em que vivemos, 

mais próxima do cidadão, evitando o acesso desnecessário e injustificado aos 

tribunais comuns com as inerentes consequências. 

                                                           
11

 V. RICHER, Laurent – Les modes alternatifs de règlement des litiges et le droit administrative, in AJDA, nº 

1, 1997, p. 4. 
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 Assim, as formas mais comuns dos meios alternativos de resolução de litígios 

sobre os quais falaremos em seguida são arbitragem, mediação, conciliação e 

transacção. 
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 2.1 A ARBITRAGEM 

 

 A arbitragem pode definir-se como um mecanismo alternativo de resolução de 

litígios, ou uma forma de administração da justiça, cujo conflito a ela é confiado, através 

de convecção de arbitragem ou por imposição da lei, submetido a julgamento por 

terceiros particulares, os árbitros12 13.  

 A arbitragem é um meio extrajudicial e hetero-compositivo de resolução de 

litígios, alternativo aos tribunais comuns, que requer a intervenção de um terceiro 

imparcial, o árbitro, para resolver o conflito e cuja decisão produz os mesmos efeitos da 

sentença produzida pelos tribunais judicias, tendo força de caso julgado14. 

 Este meio alternativo de resolução de conflitos tem como principais vantagens15 a 

celeridade (seja porque não entram nas longas listas de espera dos tribunais comuns, seja 

porque os árbitros têm um número reduzido de processos e estão previstas penalizações 

para o incumprimento dos prazos, admitindo-se que um processo deva ser resolvido em 6 

meses16), simplificação (admitem formas simplificadas de tramitação processual), 

flexibilidade (o processo pode adaptar-se às circunstâncias de cada caso - princípio 

antiformalista, embora respeitado sempre certas regras e princípios – podendo as partes 

escolher os árbitros, as regras processuais e o direito aplicável), especialização (os 

árbitros têm conhecimentos técnicos e específicos nas matérias controvertidas), 

confidencialidade17 (processo tem carácter mais reservado o que permite a privacidade 

dos intervenientes) é mais barato (as custas judiciais são tendencialmente mais baixas do 

                                                           
12

 CORTEZ, Francisco - A arbitragem voluntária em Portugal. Dos “ricos homens” aos tribunais privados, in O 
Direito, Lisboa, 1992, p. 366. 
13

 Não se vislumbram diferenças entre uma definição geral de arbitragem no seio do direito privado de 
arbitragem administrativa – v. ESQUÍVEL, José Luís – Os contratos administrativos e a arbitragem, Coimbra, 
Almedina, 2004, p. 75. 
14

 V. ESQUÍVEL, José Luís – Os contratos…, p. 75 e s. e CORTEZ, Francisco – A arbitragem…, p. 366 e ss. 
15

 V. TRAYTER, Juan Manuel - El Arbitraje …, p. 81 e ss.; ESQUÍVEL, José Luís – Os contratos…, p. 77 e s. 
CAUPERS, João - A arbitragem nos litígios…, p. 6 e s. 
16

 A nova LAV, aprovada pela Lei nº 63/2011, prevê que  “os árbitros devem notificar às partes a sentença 
[…] dentro do prazo de 12 meses”- v. artigo 43º/1 da citada lei. 
17

 Admite-se aqui que esta característica possa não ser uma vantagem, quando uma das partes é a 
administração pública. De facto, estando em causa o interesse e o erário público, talvez a publicidade do 
processo contribua para a transparência deste mecanismo de resolução de conflitos. 
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que as praticadas nos tribunais comuns18), assistindo-se ainda a um “estreitamento” das 

relações entre Administração e cidadão (o que a doutrina francesa chama de “tática de la 

seducción”19). 

 Costuma distinguir-se entre arbitragem voluntária e necessária20. Assim, no 

primeiro caso, a existência depende da vontade das partes em cometer, através de 

convenção arbitral, à decisão de árbitros a solução para um litígio21 que exista ou que 

possa existir, dispondo estas de uma alternativa jurisdicional: as partes podem escolher 

entre recorrer aos tribunais comuns ou aos tribunais arbitrais. Pode-se dizer que a 

arbitragem voluntária é caracterizada por um elemento formal (convenção arbitral), por 

um elemento orgânico (os árbitros) e por um elemento matéria (a existência, presente ou 

futura, de uma controvérsia). 

 No caso da arbitragem necessária, esta é imposta por lei, ficando as partes 

impedidas de recorrer para os tribunais comuns, pelo que as partes devem submeter, 

imperativamente, o litígio à jurisdição arbitral22. 

 Podemos aqui colocar em causa se a arbitragem necessária é uma verdadeira 

arbitragem, na medida em que esta pressupõe a autonomia de vontade das partes – daí 

ser voluntária. Ora a arbitragem necessária é uma obrigação imposta pela lei, deixando 

assim de ser uma alternativa para ser, muitas das vezes, a única via a seguir. 

 No âmbito específico do direito administrativo, em especial naquele que disciplina 

a contratação pública, é comum as partes incluíram nos contratos cláusulas de submissão 

à arbitragem como forma de solucionar conflitos, muitas das vezes como mecanismo 

único e exclusivo, renunciando assim à via jurisdicional. 

 A arbitragem passa assim estar prevista como obrigatória e definitiva, sendo que 

se tem duvidado da constitucionalidade de tais normas23. 

                                                           
18

 Para alguns autores, tal não tem inteiramente correspondência prática, tendo em conta nomeadamente 
os honorários dos árbitros e as despesas decorrentes do funcionamento do próprio tribunal arbitral – V., 
entre outros, SILVA, Paula Costa – Os meios de impugnação de decisões proferidas em arbitragem 

voluntária no direito interno português, in ROA, nº 56, 1996, p. 180. 
19

 V. TRAYTER, Juan Manuel - El Arbitraje …, p. 77. 
20

 V. ESQUÍVEL, José Luís – Os contratos…, p. 114 e ss. 
21

 V. VENTURA, Raúl – Convenção de arbitragem, in ROA, Ano 46, Lisboa, Setembro, 1986. p. 292 e s. 
22

 V., p. ex., Lei nº 59/2008, que aprova o Regime e regulamento do contrato de trabalho em funções 
públicas, artigo 374º. 
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 Outro critério que diferencia este instituto é o da arbitragem institucionalizada, 

que permite às partes recorrer a um terceiro especificamente habilitado para 

determinadas espécies de conflitos e que está permanentemente à disposição dos 

interessados para a resolução da controvérsia e que se caracteriza por ter regulamentos e 

organização própria, da chamada arbitragem ad hoc, que se traduz num tribunal arbitral 

constituído por terceiros imparciais, os árbitros, escolhidos pelas partes e segundo as 

regras estabelecidas por estas24 25. 

 Por último, tendo em conta os critérios que decidem os litígios, isto é, o direito 

aplicável, a arbitragem pode ser segundo a lei, sendo que os árbitros decidem segundo as 

normas jurídicas vigentes, ou segundo a equidade, o que permite aos árbitros julgar 

segundo critérios de conveniência, oportunidade e de justiça concreta26. 

 As partes podem pois submeter um litígio a um tribunal arbitral através de um 

acordo chamado de convenção arbitral, em função da actualidade ou eventualidade do 

litígio27. Tal convenção pode ter como objecto um litígio existente ou actual, que se 

designa por compromisso arbitral, ou litígios que possam emergir no âmbito de uma 

relação jurídica, a cláusula compromissória28 29. 

 Ora, nas palavras de RAÚL VENTURA a “convenção de arbitragem não soluciona 

nem pretende solucionar o litígio mas apenas providenciar sobre meios de solução”30. 

 A LAV permite, pois, o recurso à arbitragem, desde que a resolução de um litígio 

não esteja reservada para um tribunal judicial, através de convenção de arbitragem31. 

                                                                                                                                                                                
23 V. FONSECA, Isabel – A arbitragem na contratação pública em Portugal: uma realidade com 

futuro? – disponível em http://ruc.udc.es/dspace/, p. 362. 
24

 V. ESQUÍVEL, José Luís – Os contratos…, p. 117. 
25

 Tal distinção assume especial relevo com as normas introduzidas pelo CPTA, como ser verá melhor, 
porquanto o recurso a tribunais arbitrais institucionais está limitado a certas matérias (v. artigo 187º do 
CPTA), naquilo a que JOÃO CAUPERS chama de “geometria variável” – V. CAUPERS, João – A arbitragem…, 
p. 65. 
26

 V. ESQUÍVEL, José Luís – Os contratos…, p. 118. 
27

 V. VENTURA, Raúl – Convenção…, p.293. 
28

 V. LAV, artigo 1º/3.  
 
29

 A subscrição da cláusula compromissória não implica que as partes não possam recorrer a outros meios 
para solucionar o litígio – neste sentido, v. Acórdão do STJ de 29/5/1991, in BMJ, nº 407, 1991, p. 458: “A 
caducidade da cláusula compromissória não implica a caducidade de todos os outros meios processuais, 
extra-arbitrais a que as partes poderiam recorrer se não tivessem estipulado tal cláusula” 
30

 V. VENTURA, Raúl – Convenção…, p.298 e s. 
31

 Tal convenção constitui negócio jurídico bilateral – v. AC STJ 18/01/2000. 
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 A arbitragem tem natureza jurisdicional e não contratual, uma vez que o acordo é 

apenas o pressuposto para o acesso ao exercício da função jurisdicional, cuja origem o 

ultrapassa32. 

 Com a revisão da Constituição da República Portuguesa, passou a estar prevista a 

possibilidade de existência de tribunais arbitrais, estando actualmente consagrada no 

artigo 209º/2, do diploma fundamental33. 

 Os tribunais arbitrais são verdadeiros tribunais34, sendo que as respectivas 

sentenças dos tribunais arbitrais têm força de caso julgado35, exercendo os árbitros uma 

efectiva função jurisdicional36. Embora sistematicamente enquadrados na categoria de 

tribunais, são um exercício privado da função jurisdicional, não sendo, desta forma, 

órgãos de soberania37. 

 Emergindo a constituição de tribunais arbitrais voluntários das partes, estes são 

instituições de natureza privada, não obstante perseguirem uma função pública. 

 Pode-se dizer que a arbitragem representa uma via alternativa de resolução de 

conflitos paralela à dos tribunais judiciais (o mesmo não se pode dizer dos outros meios 

alternativos de resolução de litígios, uma vez que normalmente estão antes do recurso 

aos tribunais ou mesmo depois). 

                                                           
32

 V. MONCADA, Luís Cabral de – Meios alternativos de justiça; a arbitragem no direito administrativo,  
Revista O Direito, Ano 2010, III, p. 482. 
33

 V. GOMES CANOTILHO E VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, 4ª Edição, 2º 
Volume, Coimbra Editora, 2010, pág. 500 e ss. 
34

 V. Acórdão do TC nº 230/86. 
35

 Neste sentido, julgou o Tribunal Constitucional no Acórdão nº 250/96: “Permitindo a Constituição a 
existência de tribunais arbitrais voluntários para a resolução de litígios, admite também, necessariamente, 
que às respectivas decisões não impugnadas tempestivamente seja conferida força de caso julgado, sem 
ulterior possibilidade de reapreciação da questão por outro tribunal.” 
36

 Assim, Acórdão do TC nº 52/92, Acórdão do TC nº 250/96 ou Acórdão do TC nº 506/96. 
37

 V. MONCADA, Luís Cabral de – Meios, p. 482. Resultando os tribunais arbitrais de acordo das partes, estes 
não são, nesta medida, órgãos de soberania – v. Acórdão do TC nº 230/86 onde se lê que “mesmo que os 
tribunais não se enquadrem na definição dos tribunais enquanto órgãos de soberania nem por isso deixam 
de ser qualificados como tribunais para outros efeitos”. Num ponto de vista onde parece aceitar-se que os 
tribunais arbitrais são verdadeiros órgãos de soberania, uma vez que a CRP se refere apenas a tribunais 
(artigo 110º) sendo que o “monopólio do juiz é geralmente entendido como monopólio da jurisdictio 
exercida pelos juízes do estado, ou seja, como reserva de juiz estadual”, mas “a Constituição ao admitir 
Tribunais arbitrais parece não afastar a ideia de reserva de juiz nas vestes de juiz arbitral, desde que sejam 
observadas as normas constitucionais relativas às competências, procedimentos e forma de criação destes 
Tribunais”- v. CANOTILHO, José Gomes / MOREIRA, Vital – Constituição…, p. 547 e CANOTILHO, José Gomes 
– Direito Constitucional e teoria da constituição, 7ª Edição, Coimbra, Almedina, 2003, p. 671. 
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 As decisões dos tribunais administrativos têm força de caso julgado e executória38, 

embora a estes apenas seja reconhecida competência declarativa, estando a execução 

das respectivas sentenças confiada à jurisdição comum39. 

 Podemos concluir que “a arbitragem voluntária é contratual na sua origem, 

privada na sua natureza, jurisdicional na sua função e pública nos seus resultados”40. 

 A arbitragem distingue-se dos outros meios alternativos identificados, como 

veremos infra. 

 Mas distingue-se também da chamada “actividade administrativa arbitral”41, uma 

vez que esta é realizada pela Administração quando decide controvérsias e conflitos 

sobre direitos privados ou administrativos, nomeadamente sobre matérias de consumo, 

seguros privados, transportes, propriedade intelectual, etc42. 

 Aqui, a Administração resolve a controvérsia, ao contrário da arbitragem 

administrativa em que é parte e a controvérsia é resolvida por um terceiro – o árbitro. 

  

 A arbitragem, enquanto mecanismo de hetero-composição de conflitos é uma 

clara manifestação da autonomia negocial das partes, traduzindo-se num verdadeiro 

negócio jurídico processual. 

 As partes têm liberdade para optar ou não pela arbitragem, sendo que naquele 

caso é também deixado a autonomia das partes definir o objecto do litígo, escolher os 

árbitros e ainda o regime aplicável. 

 Como se disse, com a revisão da Constituição da República Portuguesa, passou a 

estar prevista a possibilidade de existência de tribunais arbitrais, conforme consta no 

artigo 209º/2. 

                                                           
38

 Efeitos iguais às sentenças dos tribunais estaduais. 
39

 A execução das sentenças arbitrais são prerrogativas dos tribunais comuns, sendo que deve respeitar 
as regras que disciplinam o processo executivo no contencioso administrativo – v.  CORREIA,  Sérvulo – A  
arbitragem voluntária no domínio dos contratos administrativos,  Estudos em Homenagem  ao professor  
José de Castro Mendes, 1995, p. 257. 
40

 V. CORTEZ, Francisco - A arbitragem, p. 555. 
41

 TRAYTER, Juan Manuel - El Arbitraje..., p. 80. 
42

 V. exemplos apontados por ESQUÍVEL, José Luís, Os contratos…, p. 109 e s. 
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 Tal previsão abriu, assim, um espaço próprio para a arbitragem, que se foi 

assumindo como uma verdadeira alternativa aos modelos de sistema de justiça 

tradicional de resolução de litígios, ganhando especial importância nos nossos dias. 

 Ao abrigo de tal introdução na lei fundamental, o direito administrativo 

acompanhou a tendência da abertura da resolução dos litígios aos meios alternativos de 

composição de conflitos. 

 De facto, a arbitragem no direito administrativa já era admitida antes da entrada 

em vigor do CPTA. Ora, alguns diplomas avulsos e normas especiais permitiam o recurso à 

arbitragem, sendo que se firmou, através da jurisprudência, a possibilidade de recurso a 

tal mecanismo mesmo sem a existência de lei especial a prever tal possibilidade, 

admitindo assim cláusulas compromissórias sobre matérias de interpretação, validade ou 

execução de contratos administrativos. Com a entrada em vigor do Estatuto dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais de 1984, tal possibilidade ficou prevista, alargando-se ainda o 

âmbito da arbitragem ao contencioso da responsabilidade civil por actos de gestão 

pública da Administração estatuindo o artigo 2º/2 do referido diploma, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 129/84, de 27 de Abril, que “São admitidos tribunais arbitrais no domínio 

do contencioso dos contratos administrativos e da responsabilidade civil por prejuízos 

decorrentes de actos de gestão pública, incluindo o contencioso das acções de 

regresso”43. 

 Como corolário da crescente introdução da arbitragem na jurisdição portuguesa, 

foi aprovada a Lei nº 31/86, de 30 de Agosto – Lei da Arbitragem Voluntária. Também no 

regime geral da arbitragem ficou prevista a possibilidade do direito administrativo lançar 

mãos de tal expediente, ao prever no artigo 1º/4 que “ O Estado e outras pessoas 

colectivas de direito público podem celebrar convenções de arbitragem, se para tanto 

forem autorizados por lei especial ou se elas tiverem por objecto litígios respeitantes a 

relações de direito privado”.  

 Interessa-nos, aqui, a primeira parte de tal preceito, pois como será perceberá, os 

litígios relativamente às relações de direito privado estão sob a jurisdição dos triunais 

                                                           
43

 v. CORREIA, Sérvulo – A arbitragem…, p. 231 e ss. Para uma resenha histórica da arbitragem 
administrativa em Portugal, v. ESQUÍVEL, José Luís – Os contratos…, p. 135 e ss. 
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judiciais e não dos tribunais administrativos, seguindo, por isso, aplicáveis as regras de 

natureza processual que também se aplicam aos privados44. 

 O regime especial da arbitragem administrativa ficou, no entanto, definitivamente 

previsto com a aprovação do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, pela Lei 

nº 15/2002, de 22 de Fevereiro, dedicando todo um Título (Título IX) à regulamentação da 

arbitragem em direito administrativo – artigos 180º a 187º do CPTA. 

 De notar que o regime geral da arbitragem, foi recentemente alterado com a 

aprovação da nova Lei da Arbitragem Voluntaria pela Lei nº 63/2011, que trouxe uma 

nova abordagem a este mecanismo de composição de litígios, com as consequentes 

consequências para o direito administrativo. 

  No âmbito do direito administrativo, as relações de direito privado das pessoas 

colectivas públicas, estas têm a mesma capacidade de, à semelhança das pessoas 

colectivas privadas, estipular convenções de arbitragem, não funcionando, aqui, o 

princípio da legalidade, ou seja, a exigência de lei que habilite a Administração de poder 

ou competência para praticar ou celebrar um contrato 45.  

 Como requisito para a arbitragem administrativa, costuma apontar-se a 

disponibilidade dos direitos, onde a lei parece apenas excluir as relações jurídicas onde se 

criaram direitos irrenunciáveis, nomeadamente direitos de personalidade e outros 

direitos pessoais.  

 Não obstante, para alguns autores, não há motivos para que a arbitragem ande 

ligada ao critério da disponibilidade do direito46. 

 A nova LAV alterou o critério da arbitrabilidade, prevendo no artigo 1º/1 o critério 

da patrimonialidade dos interesses em litígio, ou seja, só podem ser avaliados em 

dinheiro e no artigo 1º/2 o critério da transigibilidade do direito controvertido, sendo que 

são insusceptíveis de transacção os direitos de que os respectivos titulares não possam 

dispor e as questões respeitantes a negócios ilícitos47. 

                                                           
44

 V. CORREIA, Sérvulo – A arbitragem…, p. 239. 
45

 V. ANDRADE, Robin de – Arbitragens…, p. 4. 
46

 V. VENTURA, Raúl – Convenção…, p. 321 e CORREIA, Sérvulo – A arbitragem…, p. 234, nota 10. 
47

 V. artigo 1249º do Código Civil. 
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 Desta forma estendeu-se o âmbito das questões susceptíveis de serem arbitráveis 

a direitos indisponíveis mas de carácter exclusivamente patrimonial. Evita-se também 

assim as dificuldades em caracterizar os direitos controvertidos como disponíveis. 

 Por fim teve-se em conta não existir uma relação absolutamente necessária entre 

a disponibilidade de um direito e a admissibilidade da sujeição deste à arbitragem, uma 

vez que através da convenção de arbitragem as partes não renunciam nem alienam aos 

direitos. 

 Ao entender-se que, embora o critério geral da arbitrabilidade tenha sido alterado 

com a nova LAV para o critério da patrimonialidade, o mesmo no direito administrativo 

continua igual, ou seja, de permanecer como meio para aferir a susceptibilidade de 

colocar a apreciação de um litigio à arbitragem o critério da disponibilidade, faz com que 

tenhamos para a jurisdição administrativa tenha um critério de arbitrabilidade diferente 

do restante ordenamento jurídico. 

 De acordo com o artigo 1º/5 da LAV o “Estado e outras pessoas colectivas de 

direito público podem celebrar convenções de arbitragem na medida em que para tanto 

estejam autorizados por lei ou se tais convenções tiverem por objecto litígios de direito 

privado”. 

 Daqui pode-se concluir que não existe uma norma de permissão geral da 

arbitragem em matéria administrativa, dependendo de lei especial que a preveja48. 

 O alcance desta regra parece pois ser o de limitar a solução consagrada no nº 1 do 

mesmo artigo, subentendendo-se que a cláusula geral de arbitrabilidade49 aí enunciada 

deve ser completada por regime próprio no que toca a susceptibilidade do litígios 

administrativos serem submetidos a arbitragem50. 

 A lei especial para a qual remete a LAV em matéria administrativa é assim o CPTA, 

sendo que também existe normais especiais a prever tal possibilidade. 

                                                           
48

 V. ALMEIDA, Mário Aroso de – O novo regime do processo nos tribunais administrativos, 3ª edição,   
Almedina, 2004 p. 381. 
49

 Arbitrabilidade é a possibilidade de um litígio ser submetido a arbitragem voluntária, tendo em conta   
não só a natureza do objecto do litigio, arbitrabilidade objectiva, como a qualidade  das partes,  
arbitrabilidade subjectiva – V. OLIVEIRA, Ana Perestrelo de, Arbitragem de  litígios com entes públicos,  
2007, p. 9 e s. 
50

 V. ALMEIDA, Mário Aroso de, O novo regime…, p. 382. 
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 Assim, no que respeita às Parcerias Público-Privadas no domínio da saúde, o 

Decreto-Lei n.º 185/2002, de 20 de Agosto, que define o regime jurídico das parcerias em 

saúde com gestão e financiamentos privados, o artigo 33º preceitua que os litígios 

surgidos entre as partes contratantes no âmbito dos contratos celebrados ao abrigo deste 

diploma são resolvidos por recurso à arbitragem, devendo os contratos estabelecer a 

composição e a competência das comissões, e regras básicas do seu funcionamento, dos 

tribunais arbitrais, bem como os processos de mediação e as regras básicas do seu 

funcionamento. 

 Mais longe vai, no âmbito dos contratos de concessão da rede Rodoviária 

Nacional, a celebrar entre o Estado e a Estradas de Portugal, S. A. e Entre esta e os 

concessionários do Estado, o Decreto-Lei nº 86/2008, de 28 de Maio, que estabelece as 

bases da concessão denominada Concessão Túnel do Marão. Nas bases 85 e 86 

estabelece a arbitragem obrigatória e exclusiva, uma vez que às partes não é deixada 

margem de negociação quanto à possibilidade de haver recurso da decisão arbitral, sendo 

as partes, nos termos da base 86. 5., obrigadas a renunciar a esse recurso.  

 O regime jurídico da arbitragem administrativa encontra-se definido e regulado, 

de um modo geral, nos artigos 180º a 187º do CPTA, sendo que se este Título se encontra 

bastante incompleto. As questões que não se encontram definidas no código devem ser 

preenchidas com o auxílio da LAV51 52. 

   

 

 

 

                                                           
51

 V. ANDRADE, Vieira de - Justiça Administrativa, 8ª Edição, 2006, p. 147. 
52

 Assim como dos diversos diplomas avulsos, nomeadamente no domínio da contactado pública, onde 
constam regras especiais sobre a arbitragem – veja-se, p. ex.., o Decreto-lei 329-A/2007 de 27 de 
Dezembro, que aprova as bases da concessão Douro Litoral e prevê a resolução de diferendos através de 
arbitragem e as respectivas regras de constituição do Tribunal arbitral, o Decreto-lei n.º 86/2008 de 28 de 
Maio que estabelece as bases da Concessão Túnel do Marão que prevê a arbitragem como meio de 
resolução de litígios e as regras quanto ao modo de constituição do Tribunal arbitral ou o Decreto-lei 
31/2003 de 17 de Fevereiro que estabelece as bases da concessão do serviço público de telecomunicações 
e que prevê também regras para a a constituição do Tribunal arbitral. 
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 2.1.1 Tribunal Arbitral 

 

 O artigo 180º nº1 do CPTA consagra o âmbito material dos litígios susceptíveis de 

resolução por um tribunal arbitral ad hoc, a saber: 

 a) Questões respeitantes a contratos, incluindo a apreciação de actos 

administrativos relativos à respectiva execução 

 b) Questões de responsabilidade civil extracontratual, incluindo a efectivação do 

direito de regresso, com a exclusão de questões de responsabilidade civil por prejuízos 

decorrentes de actos praticados no exercício da função política e legislativa ou 

jurisdicional 

 c) Questões, relativas a actos administrativos, que possam ser revogados sem 

fundamento na sua invalidade, nos termos da lei substantiva 

 d) Litígios emergentes de relações jurídicas de emprego público, quando não 

estejam em causa direitos indisponíveis e quando não resultem de acidente de trabalho 

ou doença profissional 

 

 As questões respeitantes a contratos são as que se encontram no âmbito da 

jurisdição dos tribunais administrativos, tal como resulta do artigo nº 4/1, alíneas b), e) e 

f) do ETAF e permitem aos tribunais arbitrais a análise da totalidade da relação jurídica 

controvertida53. 

 Tal como no regime anterior permite-se o recurso a arbitragem em matérias de 

contratos e de responsabilidade da administração sendo que foi introduzida a 

possibilidade de os contra-interessados (a existirem) outorgarem o compromisso arbitral 

desde que o aceitem54 55. 

 O Código do Procedimento Administrativo admitia expressamente no seu artigo 

188º a validade da cláusula compromissória no que respeitasse a contratos 

administrativos: “É válida a cláusula pela qual se disponha que devem ser decididas por 

                                                           
53

 V. ESQUÍVEL, José Luís – Os contratos…, p. 244. 
54

 V. ALMEIDA, Mário Aroso de – O novo regime, p. 283 e s. 
55

 No regime anterior tais litígios apenas poderiam ser resolvidos pelos tribunais estaduais – GONÇALVES, 
Pedro - A Concessão de Serviços Públicos, Almedina, Coimbra, 1999, p. 367. 
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árbitros as questões que venham a suscitar-se entre as partes num contrato 

administrativo” 

  O Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, e que 

revogou o capítulo respeitante ao contrato administrativo constante do CPA, não contém 

uma disposição que admita expressamente que devem ser decididas por árbitros as 

questões que venham a ser suscitadas entre as partes num contrato administrativo.   

 No entanto, no corpo do próprio CPP podemos achar diversas normas avulsas, 

onde se pode deduzir a possibilidade genérica da arbitragem nos contratos 

administrativos: no que toca ao regime de invalidade dos contratos administrativos em 

geral, ver os artigos 283º/4, o artigo 296º/1, 311º/1 al. b), 313º/ 3; 330º al. c)., 332º/1 1 

al. e) e 3, 333º/1 al. f), 342º e 373º/5.  

 No que respeita à norma sobre actos administrativos relativos à execução de 

contratos, ela explica-se pela vantagem de permitir apreciar a globalidade da relação 

jurídica controvertida nos seus diferentes planos e dimensões (de certa forma à 

semelhança do que acontece no artigo 47º/2, al. d) do CPTA). É uma solução inovadora já 

que se entendia que a arbitrabilidade em matéria de contratos administrativos não se 

estendia à fiscalização dos eventuais actos destacáveis, relativos à execução de tais 

contratos56 57. 

 Está excluída a arbitragem em relação a actos destacáveis pré-contratuais do 

procedimento pré-contratual58, reconhecendo-se a possibilidade de anulação dos actos 

administrativos por tribunais arbitrais, o que não acontece na justiça comum59. 

 Pode-se colocar aqui a questão de submeter para apreciação aos tribunais 

arbitrais a legalidade dos actos administrativos. 

 A interpretação da al. a) do artigo 180º só faz sentido se o tribunal se puder 

pronunciar a título principal sobre a legalidade dos eventuais actos administrativos 

                                                           
56

 V. ALMEIDA, Mário Aroso de – O novo regime…, p. 386. 
57

 V. AMARAL, Diogo Freita do, Curso de direito administrativo, Coimbra, Almedina, Volume II, 2001, p. 656. 
58

 Na lei do Orçamento de Estado para 2010 (Lei nº 3-B/2010), o Governo foi autorizado a proceder à 
alteração do CPTA no sentido de permitir a possibilidade de julgamento arbitral sobre actos pré-contratuais 
o que, embora ainda não tenha sido aplicado, demonstra que os actos pré-contratuais estão excluídos da 
cognição dos tribunais arbitrais. 
59

 V. Pedro Gonçalves, O Contrato…, 2003, pág 160. 
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relativos à execução do contrato. Esta solução constitui, inclusivamente, mais um passo 

para a diluição do regime dos actos administrativos destacáveis sobre a execução do 

contrato do próprio regime deste último60. 

 

 Relativamente às questões de responsabilidade civil extracontratual, também se 

encontram no âmbito da jurisdição dos tribunais administrativos, tal como consta do 

artigo nº 4/1, alíneas b), e) e f) do ETAF. 

 Assim, do lado da Administração não são arbitráveis questões de responsabilidade 

civil decorrentes de actos praticáveis no exercício da função política e legislativa ou da 

função jurisdicional (artigo 185º), o que para alguns autores se revelou a solução mostrou 

mais adequada, quer em termos de política legislativa, quer por o contrário resvalar a 

inconstitucionalidade61. 

 Para outros, seria de grade utilidade para os particulares a possibilidade de 

apreciação pelo tribunal arbitral da responsabilidade civil por prejuízos decorrentes de 

actos praticados no exercício da função política e legislativa ou da função jurisdicional, o 

que, com a entrada em vigor do Regime da responsabilidade civil extracontratual do 

Estado e demais entidades públicas, aprovado pela Lei nº 67/2007, de 31 de Dezembro, 

que prevê a responsabilidade civil extracontratual do Estado e das demais pessoas 

colectivas de direito publico por danos resultantes do exercício da função legislativa, 

jurisdicional e administrativa, se tornou mais defensável, ate porque não se vislumbra 

qualquer argumento, no plano de politica legislativa, para que continuem excluídas da 

possibilidade da arbitragem tais matérias62. 

 

 O CPTA prevê a admissibilidade da arbitragem no que respeita a actos 

administrativos, sendo que, embora o legislador não tenha consagrado uma cláusula geral 

no que toca à arbitrabilidade em matéria de actos administrativos, tal acolhimento é 

indiscutível. 
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 V. ALMEIDA, Mário Aroso de – O novo regime…, p. 388. 
61

 V. CLARO, João Martins – A arbitragem…, p. 85 e MONCADA, Luís Cabral de – Meios…, p. 489 e ss. 
62

 V. QUADROS, Fausto – Arbitragem “necessária”, “obrigatória”, “forçada”: breve nótula sobre a 

interpretação do artigo 182º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, in Estudos em 

homenagem a Miguel Galvão Teles, vol. II, Almedina, 2012, p. 263. 
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 Assim, o legislador parece que vem permitir que os árbitros decidam sobre a 

legalidade dos actos administrativos praticados pela Administração mas não conseguiu 

ser claro e preciso na concretização de tal preceito, deixando muitas dúvidas e incertezas 

quanto à densificação do seu conteúdo normativo. 

 De facto, a formulação linguística utilizada não é a mais feliz, podendo levar a 

várias interpretações, uma vez que não se afere com clareza quais os tipos de actos 

administrativos arbitráveis. 

 Temos dúvidas se, no limite, tal norma não estará ferida de inconstitucionalidade, 

uma vez que poderá estar em causa o princípio da segurança jurídica63, nomeadamente 

no seu subprincípio da precisão ou determinabilidade das normas juridicas 64. 

 Ora, tem-se admitido que tal norma deve ser interpretada no sentido de admitir a 

possibilidade de submissão a arbitragem da questão de revogação, por razões de 

conveniência ou oportunidade, de actos administrativos validos65. 

 Neste entendimento, no que respeita à possibilidade do recurso à arbitragem no 

que toca a questões realtivas a actos administrativos, a lei optou por uma formulação 

restritiva, ou seja, apenas podem ser submetidos à arbitragem litígios relativos a actos 

legais não constitutivos de direitos, visto que apenas estes podem ser revogados com 

fundamento em inconveniência - fala-se assim de uma arbitragem de mérito, que teria 

como escopo a apreciação da conveniência ou oportunidade de actos administrativos66. 

 A solução prevista na al. c) deve, neste sentido, ser entendida no sentido que só 

actos administrativos que nos termos da lei podem ser revogados sem fundamento na 

                                                           
63

 O princípio da segurança pode definir-se, em geral, da seguinte forma: o individuo tem do direito de 
poder confiar que aos seus actos ou decisões públicas incidentes sobre os seus direitos, posições ou 
relações jurídicas alicerçadas em normas jurídicas vigentes e válidas se ligam os efeitos jurídicos previstos e 
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 V. CLARO, João Martins – A arbitragem…, p. 67. 
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 V. CAUPERS, João - Introdução ao direito administrativo, 9ª ed., 2007, Âncora. 
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sua invalidade são actos disponíveis, no sentido que a lei não exige a demonstração da 

sua validade para que a administração os possa retirar da ordem jurídica67.  

 Tal ponto de vista sobre este artigo vai assim no sentido do alargamento da 

arbitragem a questões relativas a actos administrativos discricionários68. De facto, os 

actos que podem ser revogados por razão de mérito são actos cujo destino está na 

possibilidade do poder discricionário da administração69. 

 Parece que a interpretação pode ir no sentido de al. c) não excluir tal possibilidade 

porque o preceito não fala propriamente em actos válidos, ou seja, o seu sentido e 

alcance estende-se à possibilidade de apreciação de qualquer questão que possa colocar-

se a respeito de qualquer acto não constitutivo de direitos.   

 Tem-se também tentado a analisar a alínea através de uma visão negativa do 

artigo 140º do CPA, excluindo da arbitragem os actos cuja irrevogabilidade resulte de 

vinculação legal, nos termos do artigo 140.º n.º 1, alínea a) do CPA., ou seja, os actos que 

forem constitutivos de direitos ou interesses legalmente protegidos e que sejam 

indisponíveis70, nos termos do artigo 140.º n.º1, alínea b) do CPA, conjugado com o n.º 2, 

alínea b) do mesmo preceito legal e os actos que resultem em obrigações legais, ou 

direitos irrenunciáveis, para a Administração, nos termos do artigo 140.º n.º 1 alínea c) do 

CPA71. 

 Em sentido diferente, há quem entenda, criticando a ideia de disponibilidade em 

que aprecem assentar tais teorias, que a alínea c) do referido artigo não deve ser 

interpretada no sentido de possibilitar a formulação de juízos de mérito por parte dos 

tribunais, em substituição, de certa forma, da Administração, mas deve ser interpretada 

no sentido de possibilitar a fiscalização, por parte das instâncias arbitrais, da legalidade 

desses actos administrativos72.  
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 V. ALMEIDA, Mário Aroso de – O novo.., p. 387. 
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 V. CORREIA, Sérvulo – A arbitragem…, p. 285,  nota 10, CAUPERS, João - A arbitragem…, CJA, nº 18, p. 8 e 
s. e  LEITÃO, Alexandra – A protecção…, p. 401. 
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 V. ALMEIDA, Mário Aroso de – O novo.., p. 388. 
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 Isto é, em relação aos quais não releva a vontade das partes. 
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 V. ANDRADE, Vieira de, A justiça…, p. 126. 
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 V. ALMEIDA, Mário Aroso de – Sobre o âmbito das matérias passíveis de arbitragem no direito 

administrativo em Potugal, in Estudos em homenagem a Miguel Galvão Teles, vol. II, Almedina, 2012, p. 22. 



 25 Meios Alternativos de Resolução de Litígios Administrativos 

 Neste seguimento, os árbitros apenas podem ser chamados a resolver litígios 

aplicando regras e princípios jurídicos73, pelo que deve-se entender que o preceito 

apenas tem em vista a submissão à arbitragem de questões de revogação de actos 

válidos74 75. 

 Para reforçar tal entendimento, aponta-se o novo regime da arbitragem tributária, 

aprovado pelo Decreto-lei nº 10/2011, que veio possibilitar o recurso à arbitragem sem 

qualquer limitação sem relação a matérias que versem actos de liquidação tributária, 

devendo os árbitros decidir em consonância estrita dos critérios de legalidade76, assim 

como se verifica a respeito de actos administrativos praticados no âmbito das restantes 

matérias previstas no artigo 180º, não se colocaram quaisquer limites quanto à sua 

submissão para apreciação por parte de árbitros77.   

  

 No que toca aos litígios emergentes de relações jurídicas de emprego público, 

começou por se criticar esta opção legislativa, tendo em conta o carácter quase 

totalmente estatuário do regime jurídico da função pública, pelo que não seria de fácil 

aplicação a arbitragem nestas matérias78. 

 No entanto, admite-se que existe espaço para a arbitragem no que concerne a 

litígios laborais na função pública, uma vez que a natureza estatuaria da regulamentação 

da função publica não suprime o espaço de controvérsia possível.79 

 

 Da leitura do artigo 180º/2 verifica-se que o compromisso arbitral, só poderá ser 

outorgado relativamente a matérias em que existam terceiros contra-interessados, se 

estes o aceitarem80.  

 A definição das matérias arbitráveis dependerá, também, da dificuldade em 

afectar terceiros que não estão vinculados pela convenção de arbitragem81, pelo que o 
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 V. ALMEIDA, Mário Aroso de – Sobre…, p. 22. 
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 V. CAUPERS, João - A arbitragem…, CJA, nº 34, p. 67. 
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 V. ALMEIDA, Mário Aroso de – O novo.., p. 389 e ss. 
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 V. ALMEIDA, Mário Aroso de – Sobre…, p. 23. 
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 V. ALMEIDA, Mário Aroso de – Sobre…, p. 22. 
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 V. CAUPERS, João - A arbitragem…, CJA, nº 18, p. 9. 
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 V. CAUPERS, João - A arbitragem…, CJA, nº 18, p. 10. 
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 V. também artigo 36º da LAV. 
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legislador entendeu que a arbitrabilidade de alguns litígios depende do assentimento dos 

contra-interessados nas matérias controvertidas. 

 Tal preceito verte a relevância crescente das relações jurídicas administrativas 

multilaterais82 e vai ao encontro da tendência do CPTA de protecção dos terceiros nas 

relações jurídicas administrativas83 84. 

 A protecção conferida aos contra-interessados, faz com que o funcionamento 

efectivo de todo o regime dos tribunais arbitrais se encontre condicionado à existência de 

tais intervenientes85, pelo que a solução encontrada pelo legislador resolve as 

dificuldades apontadas no que toca à articulação da arbitragem com a protecção de 

terceiros contra-interessados86. 

 Não obstante a boa vontade do legislador, fica a dúvida sobre o âmbito dos litígios 

em os contra-interessados serão obrigados a intervir, isto é, se a sua intervenção se 

estende a todos os litígios em que haja titulares de interesses diferentes dos do autor87.  

 Outra dúvida e incerteza coloca-se em relação ao modo de identificação, no 

universo dos contra-interessados, daqueles que têm legitimidade para intervir em relação 

à forma como será feita a sua notificação.  

 Quanto à sua identificação aponta-se que os contra-interessados já deverão estar 

identificados em função da relação material em causa ou dos documentos contidos no 

processo administrativo88. 

 Relativamente à notificação tem-se entendido que esta caberá à parte que 

ocupará o lugar da posição de autor e a forma de notificação será a mesmo que é 

utilizada para a notificação da parte contrária89. 
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 V. CARAMELO, Sampaio - Critérios de arbitrabilidade dos litígios. Revisitando o tema, in Revista de 
Arbitragem e Mediação, Editora Revista dos Tribunais, Ano 7, 2010, p. 132. 
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 V. OLIVEIRA, Ana Perestrelo de, Arbitragem., p. 75. 
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 V. OLIVEIRA, Ana Perestrelo de, Arbitragem p. 77, nota de rodapé n.º 242. 
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 V. OLIVEIRA, Ana Perestrelo de, Arbitragem p. 77, nota de rodapé n.º 242. 
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 Também duvidosa é a questão de saber quais os poderes dos contra-interessados 

quanto à composição e fixação das regras de funcionamento do Tribunal arbitral.  

 No que a este aspecto diz respeito, tem-se entendido que não lhes pode ser 

vedada a possibilidade de designarem os árbitros, bem como, de intervir na definição das 

regras processuais da arbitragem90, conduzindo ao problema da redacção de um 

compromisso arbitral que seja capaz de congregar os diversos interesses em presença91. 

 Estes problemas poderão colocar em causa as vantagens que caracterizam a 

arbitragem nomeadamente a celeridade, sendo que se adivinha que a crescente 

implementação de centros de arbitragem venha a resolver tal problema, através de 

mecanismos específicos para os contra-interessados92. 

 

 

 2.1.2 Constituição e funcionamento 

 

 No que respeita à composição e estrutura do Tribunal arbitral, o CPTA não 

apresenta normas específicas, remetendo integralmente para a LAV, com asa devidas 

adaptações. 

 O Tribunal arbitral poderá assim ser constituído por um único árbitro, ou então, 

por vários, mas sempre em número ímpar93. 

 Caso o número de árbitros não esteja convencionado, o tribunal será composto de 

três árbitros94.  

 É também na convenção de arbitragem, ou em escrito particular assinado por elas, 

que as partes deverão designar o árbitro ou árbitros que constituirão o tribunal arbitral, 

ou fixar o modo como serão escolhidos95 96.  
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 Na falta de nomeação do árbitro ou árbitros nos prazos previstos, essa nomeação 

caberá a no âmbito do direito administrativo, existente previsões especiais a regular a 

escolha de árbitros, nomeadamente no domínio da contratação pública: por exemplo a 

Resolução do Conselho de Ministros que aprova a minuta dos contratos de concessão de 

serviço público de distribuição de gás natural a celebrar entre o Estado e as diversas 

concessionárias identificadas no diploma e que na cláusula n.º 52º/4 prevê que o tribunal 

arbitral será constituído por um único árbitro, caso as partes acordem na respectiva 

designação ou, na falta de acordo, no prazo de 10 dias, cada uma das partes deverá 

designar um árbitro, cabendo aos dois árbitros nomeados, nos 5 dias seguintes, a 

designação do terceiro árbitro, o Decreto-lei n.º 380/2007 alterado pela lei n.º 13/2008 

de 29 de Fevereiro, pelo Decreto-lei n.º 110/2009 de 18 de Maio e pelo Decreto lei n.º 44-

A/2010 de 5 de Maio que aprova as bases de concessão e financiamento, concepção, 

projecto, construção, conservação, exploração, requalificação e alargamento da rede 

rodoviária nacional à EP – Estradas de Portugal S.A. que prevê que o Tribunal arbitral é 

composto de três membros, um nomeado por cada parte e o terceiro escolhido de 

comum acordo por aqueles ou a Resolução do Conselho de Ministros n.º 33/2010, de 

2010/04/27 que aprova a minuta do contrato de concessão do projecto, de construção, 

financiamento, manutenção e de disponibilização, por todo o período da concessão, da 

concessão RAV Poceirão-Caia, da ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e 

Madrid que no Capítulo XXVII, ponto 108.1 prevê que o Tribunal arbitral é composto por 

três membros, um nomeado por cada Parte e o terceiro escolhido, de comum acordo, 

pelos árbitros que as partes tiverem designado. 

 A natureza da função que os árbitros exercem, bem como, a configuração 

constitucional que é dada aos tribunais arbitrais impõe, além dos deveres expressamente 

consagrados na LAV, que os árbitros tenham outros deveres, designadamente, diligência 

ou capacidade exigidas pelo satisfatório cumprimento das funções que lhes forem 

cometidas, o de decidir com independência, isto é, sem qualquer tipo de 

constrangimento, e imparcialidade, ou seja, liberto de qualquer constrangimento de 

ordem moral ou intelectual, pelo que não podem ter qualquer relação com as partes, ou 

revelado qualquer predisposição sobre a decisão do processo de arbitragem. 
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 No que respeita aos custos e encargos com o processo, o CPTA também não 

consagra nenhuma disposição em especial quanto a esta matéria, pelo que na falta de 

disposição especial deverão aplicar-se as disposições da LAV. 

 A remuneração dos árbitros e dos outros intervenientes no processo, bem como a 

eventual repartição entre as partes, deve ser fixada na convenção de arbitragem, ou em 

documento posterior subscrito pelas partes e pelos árbitros97.  

 Na falta de convenção ou escrito particular que regule tais montantes, cabe aos 

árbitros, tendo em conta a complexidade das questões em análise, o valor da causa e o 

tempo afecto a todo o processo, fixar os honorários e despesas98. 

 Este tema assume especial importância na arbitragem em matéria administrativa, 

sobretudo nos nossos dias em que assistimos à sobreposição do “económico” pelo 

“justo” e do “financeiro” pelo “legal”. 

 De facto, nas arbitragens em que participa o Estado e demais entes públicos, está 

em causa o interesse geral, sobretudo tendo em conta que se trata de dinheiro publico, 

pelo que toda a despesa da administração deve ser do conhecimento geral. 

 Se o montante dos custos das arbitragens em que ambas as partes sejam entidades 

privadas fica naturalmente na livre disponibilidade e acordo das partes, o mesmo não 

deve acontecer sempre que o litígio envolve o Estado ou qualquer outra entidade pública, 

pelo que a regulamentação dos custos que envolvem as arbitragens nas quais participem 

tais entidades, impondo limites razoáveis aos honorários dos árbitros, bem como, aos 

encargos administrativos, seria de todo o interesse.  

 De referir que tal questão coloca-se particularmente ao nível da arbitragem ad 

hoc, pois na arbitragem institucionalizada o regulamento das custas, à partida, é 

disponibilizado pelos respectivos centros e de conhecimento geral99.  
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 O processo administrativo arbitral não deixa de estar vinculado a um conjunto de 

princípios fundamentais. Tais princípios, faltando regulação especial em matéria 

administrativa, devem, mais uma vez, ser observados na lei geral de arbitragem. 

 A LAV consagra, expressamente no artigo 30.º os princípios fundamentais a 

observar no processo arbitral.  

 Assim, a tramitação do processo deve nortear-se pelos seguintes princípios: 

• O princípio da igualdade das partes: é um dever fundamental do árbitro tratar 

com absoluta igualdade as partes, reconhecendo-lhes o mesmo estatuto, 

designadamente, para efeito do exercício de faculdades e do uso de meios de 

defesa no processo. Este dever não retira ao árbitro o poder de conduzir o 

processo arbitral, apenas significa que as estas são rigorosamente iguais, não 

podendo ser concedidas prerrogativas a uma sem que à outra lhe sejam 

concedidos idênticos privilégios (artigo 30º/1, al. b)); 

• O princípio da ampla participação das partes no processo: este princípio significa 

que o árbitro não deve limitar ou restringir a faculdade de as partes se exprimirem 

no processo, devendo ser sempre ouvidas, oralmente ou por escrito, antes de ser 

proferida a sentença final (artigo 30º/1, al. b)); 

•  O princípio do contraditório: este constitui uma concretização do princípio da 

igualdade das partes e impõe, por um lado, que o demandado seja citado para se 

defender (artigo 30º/1, al. a)) e que o árbitro não possa permitir o acesso de uma 

das partes ao processo, peticionando, requerendo ou sugerindo, sem que a outra 

parte seja igualmente ouvida (artigo 30º/1, al. c)). 

 

 O processo administrativo arbitral é um processo marcado pela informalidade, 

valorizando-se as ideias de liberdade e de autonomia de escolha das partes.  

                                                                                                                                                                                
auto-estrada e conjuntos viários associados, designada por Grande Lisboa, tem vertido np ponto 105.10 que 
“quanto os honorários dos árbitros deverá ser observado o regulamento do Centro de Arbitragem 
Comercial da Associação Comercial de Lisboa — Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa”. 
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 Neste sentido, as regras do processo podem ser acordadas pelas partes, desde 

que respeitem os princípios basilares da arbitragem e demais normas imperativas 

constantes da LAV (artigo 30º/2), assim como o lugar da arbitragem (artigo 31º) e a língua 

do processo (artigo 32º). 

 Relativamente à tramitação processual, esta segue os itens do direito processual 

em geral, isto é, o processo inicia-se com a apresentação do litígio ao Tribunal, contando 

a data desde a recepção, pelo demandado, do pedido de submissão desse litigio à 

arbitragem; a outra parte apresenta, caso o entenda, a consequentemente contestação; 

seguidamente dá-se a produção de prova perante o Tribunal arbitral; finalmente a 

resolução do litígio termina com a decisão sobre a controvérsia, isto é, com a sentença 

arbitral.  

 

 

 2.1.3 Direito à outorga de compromisso arbitral 

 

 O interessado que pretenda recorrer à arbitragem pode exigir da Administração a 

celebração do compromisso arbitral.  

 A questão que se coloca é de saber se o “poder exigir” referido neste preceito 

representa um direito potestativo que permita ao interessado, pela simples declaração 

dirigida à administração obrigar esta a celebrar um compromisso arbitral. 

 Ora “chama-se direito potestativo o poder conferido a determinadas pessoas de 

introduzirem uma modificação na esfera jurídica de outras pessoas (criando, modificando 

ou extinguindo direitos) sem a recuperação destas”100. 

 O direito potestativo tem como contraponto o estado de sujeição, isto é, a parte 

sobre o qual recai este estado de sujeição não tem nenhum dever especial, não tem que 

consentir ou autorizar para que se produzam os efeitos pretendidos na sua esfera 

jurídica. Está apenas sujeita, quer queira quer não, a que determinados efeitos se 

produzam na sua esfera jurídica, nada podendo fazer para o impedir. O direito 
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 V. VARELA, Antunes – Das obrigações em geral, 10ª edição, Almedina, volume I, 2005, p. 55, em especial 
nota 1. 
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potestativo é um acto unilateral, inerente a uma relação jurídica pré-existente e que se 

esgota com o seu exercício. 

 É pois o direito que se traduz na faculdade ou poder de por acto de livre vontade 

só de per si, ou integrar por uma decisão judicial produzir efeitos jurídicos que 

inelutavelmente se impõem à contraparte. Corresponde-lhe a sujeição da outra parte, ou 

seja, a necessidade de suportar as consequências do exercício do tal direito101. 

 Podem ser constitutivos, criando-se uma nova relação, modificativos, 

modificando-se uma relação pré-existente ou extintivos, extinguindo-se uma relação 

anterior102. 

 Assim, há autores que defendem que não estamos na presença de um verdadeiro 

direito potestativo atribuído ao particular neste artigo103. 

 De facto, entende-se, aqui, que o particular não impõe à Administração a 

celebração de um compromisso arbitral, mas tal só faz uma proposta a esta para a 

celebração de tal convenção, devendo a Administração dar resposta à mesma104. Caso 

contrário, poderíamos estar na presença de uma “arbitragem forçada”, o que seria 

contrário à própria natureza voluntária da arbitragem105. 

 Desta forma, “pode exigir”, não produz qualquer efeito automático na esfera 

jurídica da entidade pública a quem é dirigido, não devendo ser entendido como uma 

obrigação a aceitar o compromisso arbitral mas sim uma exigência em colaborar num 

acordo sobre o teor do mesmo106.  

 Só assim podem ser entendidos os subsequentes artigos 183º e 184º do CPTA, 

uma vez que apresentado o requerimento ao abrigo do artigo 182º107, ficam suspensos os 
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prazos judiciais de que o particular dispunha para recorrer ao tribunais comuns, tendo a 

Administração trinta dias para, por despacho do ministro da tutela, se pronunciar sobre 

esse requerimento. No caso de recusa do compromisso arbitral, entende-se que se 

desvaneceu a tentativa de composição do litígio através da arbitragem, recomeçando a 

contagem do prazo para o particular recorrer aos tribunais judiciais108. 

 Também o artigo 184º vai neste sentido, uma vez que não fará sentido a 

necessidade de um despacho a conferir eficácia à pretensão do interessado, pelo que se 

pode concluir que o “direito” à outorga do compromisso arbitral não corresponde a um 

direito potestativo, mas sim a uma pretensão à celebração do compromisso arbitral. 

 Para outros, estamos na presença de um verdadeiro direito potestativo, por do 

seu exercício resultar a alteração na ordem jurídica109. 

 Por outro, tal artigo remete para os “termos da lei”, o que faz depender o 

exercício de tal direito de lei que venha a regular especificamente os pressupostos da sua 

constituição110, lei futura que densifique este preceito111. 

 Entendem ainda que a suspensão de prazo, plasmada no artigo 183º, constitui o 

efeito jurídico automático do direito potestativo de requerer a arbitragem112. 

 Um outro argumento utilizado por estes autores deve-se ao facto de que o 

Projecto do Código do Contencioso Administrativo de 1990, da autoria de Diogo Freitas 

do Amaral, dispunha que “O Estado e as demais pessoas colectivas públicas não podem 

recusar o compromisso arbitral no âmbito de litígios previsto no Projecto”, o que deixava 

antever uma espécie de arbitragem forçada113, pelo que este artigo seria o corolário das 

sugestões efectuadas por certa doutrina. 

 No entanto, parece certo que tal orientação não responde se este tipo de 

arbitragem é aplicado a todas as situações de arbitrabilidade previstas no artigo 180º. 
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 Não explica também se pode ser estendida à arbitragem pela equidade114, nem a 

inexistência de um regime supletivo uma vez que a lei assenta no regime de 

consentimento115.  

 Não nos custa aceitar que não estamos na presença de um direito potestativo. 

 Assim, a lei não prevê efeitos jurídicos automáticos da recusa de celebrar o 

compromisso arbitral. Ainda para reforçar tal ideia, no artigo 183º, ao prever a suspensão 

dos prazos para recorrer à jurisdição administrativa, admitiu-se, implicitamente, que por 

requerimento pode não ser despachado favoravelmente116. 

 Há ainda dúvida sobre a constitucionalidade desse preceito no direito 

administrativo: veja-se por exemplo, o caso de um particular com poder económico e 

financeiro acentuado, que não está condicionado pelos encargos que a constituição de 

um tribunal arbitral acarreta, poder “obrigar” um ente público “mais fraco” nestes termos 

à celebração do compromisso arbitral (v. p ex uma junta de freguesia). 

 O artigo 20º da CRP deve ser visto com uma dimensão garantística (direito de 

defesa através dos tribunais) e prestacional (dever de o Estado assegurar meios 

tendentes a evitar a negação da justiça por insuficiência economia – apoio judiciário)117. 

 Embora a Constituição não determine a gratuidade dos serviços de justiça118, não 

existindo pois um princípio constitucional de gratuidade no acesso à justiça, devendo ser 

o legislador a consagrar um sistema de garantias processuais mais barato ou mais caro119, 

a não concessão de apoio judiciário no processos arbitrais, que se poderá traduzir em 

custos demasiados elevados, pode resumir-se a uma restrição ao uso de tal 

mecanismo120. 

 Assim, o impedimento ao acesso à justiça arbitral por insuficiência de meios 

poderá configurar uma violação do princípio da igualdade e da universalidade, pelo que o 
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artigo 20º da CRP deve ser interpretado como englobando os tribunais arbitrais, ou deve 

admitir-se expressamente na lei o apoio judiciário nestes casos. 

 Só assim poderemos ter uma arbitragem não sectorial, o que poderá levar à 

descredibilização da justiça. 

 Pode estar também em causa a violação dos princípios da igualdade entre as 

partes, da proporcionalidade e da justiça, por permitir uma superioridade a uma das 

partes. 

 Para este entendimento, os trinta dias a que se refere este artigo, deve ser 

entendido como o prazo dentro do qual deve ser dada resposta ao requerimento do 

interessado. Se a lei que vier a densificar o regime da outorga não clarificar este ponto, 

parece que terminado esse prazo a única via que o interessado terá à disposição para 

reagir é lançar mão perante o tribunal administrativo de círculo competente de uma 

acção de condenação à prática do acto devido121.  

 Poderemos ter aqui, de certa forma, um efeito perverso da arbitragem, uma vez 

que se acaba por recorrer de igual modo aos tribunais comuns. 

 Após o requerimento do interessado, a Administração tem um prazo de 30 dias 

para se pronunciar122, constituindo tal pronúncia um verdadeiro acto administrativo123, 

decisão que está portanto sujeita à disciplina dos artigos 120º e ss do CPA.  

 O artigo 182º é também duvidoso, no que toca à sua inconstitucionalidade, 

podendo estar a violar o princípio da segurança jurídica, aqui por não respeitar a 

“exigência da densidade suficiente na regulamentação legal, pois um acto legislativo […] 

que não contém uma disciplina suficientemente concreta […] não oferece uma medida 

jurídica capaz”124. 
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 2.1.4 Impugnação da decisão arbitral 

  

 Com a entrada em vigor da nova LAV o artigo 186º do CPTA foi revogado. 

 Esta norma, no seu nº 2, previa que as decisões proferidas por tribunais arbitrais 

podiam ser objecto de recurso para o Tribunal Central Administrativo, desde que o 

tribunal arbitral não tenha decidido segundo a equidade125. 

 Ora, neste sentido, o CPTA admitia o julgamento de litígios segundo o direito 

constituído, processo que será semelhante ao de um processo pela via judicial, ou 

segundo a equidade, processo em que o árbitro não se limitará à aplicação estrita da lei 

ponderando também razões de conveniência, razoabilidade e justiça do caso concreto.  

 Embora tal norma tenha sigo revogada, o critério de decisão dos árbitros não foi 

afastado, até por força do artigo 39º/1 da nova LAV. 

  Contudo, no domínio das regras especiais em direito administrativo, no seio 

sobretudo da contratação pública, é frequente encontrarem-se disposições que vedam a 

decisão de acordo com o critério da equidade126 127. 

 A equidade na arbitragem administrativa não tem sido um tema pacífico. 

 De facto, o legislador não estabelece um conceito de equidade, especialmente 

válido para o julgamento arbitral no domínio das relações administrativas. 

 Por outro lado, também não estão previstas as matérias que poderão ser objecto 

de um juízo de equidade, levantando-se muitas vezes dúvidas quando tal critério incida 

sobre um acto administrativo, já se aceitando com mais facilidade quando estão em causa 

contratos administrativos128. 
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 Nos casos da discricionariedade administrativa também se tem entendido estar 

vedado o acesso à equidade por se pensar que se estaria a atribuir um poder aos 

tribunais arbitrais que os tribunais permanentes nunca tiveram129. 

 Assim, cumpre verificar em que moldes é permitido o uso da equidade na 

arbitragem administrava. 

 A equidade pode ter três funções na conformação da ideia de justiça aplicada ao 

caso concreto: secundum legem, onde atenua a aplicação do direito, praeter legem, 

completando o direito e contra legem, afastando efeitos jurídicos típicos130. 

 Ora sendo que a arbitragem segundo a equidade tem em conta aspectos do caso 

concreta que a norma positiva ignora, percebe-se que a solução do caso por esta via leve 

a resultados diferentes dos que os encontrados pela aplicação estrita do direito131. 

 A equidade pode assim ser imposta por lei ou traduzir a vontade, através de 

convenção nesse sentido, das partes. 

 Se a equidade secundum legem e praeter legem é geralmente aceite no âmbito da 

arbitragem administrativa, o mesmo não se pode dizer da equidade contra legem.  

 PAULO OTERO, partindo da análise dos artigos 284º/4 CRP e 76º/2 do CPTA132, 

conclui que “o sistema jurídico habilita, no domínio do contencioso constitucional e 

administrativo, desde que haja uma intervenção judicial, a existência de uma equidade 

que, rectificando ou corrigindo a solução típica da norma jurídico-positiva, exerça uma 

função contra legem ou contra constitutionem”.133 

 Neste entendimento, verifica-se que em sede da arbitragem administrativa, e 

desde que as circunstâncias do caso concreto o justifiquem, sem no entanto perder de 
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vista o sistema jurídico em que se insere, a equidade pode determinar o afastamento da 

lei administrativa134.    

 De facto, julgar segundo a equidade não é sinónimo de solucionar o caso concreto 

em termos ajurídicos: é necessário uma ponderação de resultados, tendo em conta o 

caso concreto e as normas respectivas aplicáveis, de foram a verificar se o resultado é 

efectiva e materialmente justo, se corresponde ainda a à vontade expressa pelo 

legislador. 

 Acompanhando o exemplo fornecido por PAULO OTERO, num caso concreto que 

se aprecie a validade de um contrato ou de um acto administrativo, concluindo-se pela 

sua nulidade por violação das respectivas normas jurídicas, pode a equidade, no caso de 

ter sido avocada, limitar os efeitos normais de uma sentença judicial conferindo 

relevância jurídica para alicerçar determinado tipo de pretensões aos actos com efeitos já 

produzidos.135  

 Desta forma, a equidade contra legem, encontra fundamento no normatividade 

em que se insere, pelo que se pode concluir que “decidir em nome da justiça do caso 

concreto ainda é aplicar a lei que manda ou permite submeter o julgamento de certo tipo 

de litígio à equidade”136.  

 

 Como se disse supra, com a entrada em vigor da nova LAV, o artigo 186º foi 

revogado. 

 Neste sentido, o recurso das decisões arbitrais, previsto antes da nova LAV, deixou 

de ser regra para passar a excepção. 

 Assim, a nova LAV prevê apenas a recção contra uma sentença arbitral pela via do 

pedido de anulação (artigo 46º da LAV), que deve ser dirigido ao competente tribunal 

estatal, salvo o disposto no artigo 39º/4, isto é, no caso terem prevista expressamente tal 
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possibilidade em convenção de arbitragem e desde que a causa não haja sido decidida 

segundo a equidade ou mediante composição amigável. 

 Ora, esta regra veda assim a existência de outros meios de reacção ou de recursos 

para outros tribunais estaduais contra a decisão arbitral.  

 Estabelece-se, desta forma e no que se refere ao mérito substancial da decisão, 

uma autonomia dos tribunais arbitrais, mais concretamente das suas decisões, em 

relação aos tribunais comuns. 

 Importa, ainda reter, que este regime da irrecorribilidade das decisões arbitrais 

aplica-se quer às decisões de fundo, quer ainda às decisões sobre questões processuais. 

 Tendo em conta tal alteração legislativa, levanta-se a dúvida de saber se o 

caminho seguido não comporta uma limitação de direitos fundamentais, que já se notava 

no regime anterior, nomeadamente no direito de acesso aos tribunais e a uma tutela 

jurisdicional efectiva (20º CRP). 

 Por um lado, é preciso ver se o artigo 20º se aplica aos tribunais arbitrais.  

 De um ponto de vista, parece que não há qualquer limitação, uma vez que o 

recurso à arbitragem é voluntário, sabendo as partes à partida das consequências da 

convenção, no caso, a impossibilidade de recorrer da decisão. No entanto, adpotando tal 

ponto de vista, o mesmo não se aplica à arbitragem não voluntária (dar exemplos de 

arbitragem obrigatório nos contratos públicos? – aqui recorre-se muitas vezes, e de 

forma “abusiva”, ao uso de cláusulas compromissórias que, embora subscritas pelas 

partes, assumindo assim uma natureza bilateral, traduzem “quase sempre o resultado de 

uma anterior opção unilateral da Administração Pública”137). 

 A jurisprudência parece clara e consistente nesta matéria, afirmando que não está 

consagrada na Constituição nenhuma garantia genérica de direito ao recurso de decisões 

judiciais, o que vale por afirmar que tem acolhimento constitucional a garantia do duplo 

grau de jurisdição138.  
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 Outro ponto que também se pode apontar é o de que o recurso poderá ser 

utilizado para protelar uma decisão eventualmente desfavorável, sendo que a existir tal 

opção, o desenlace seria sempre o do “recurso” aos tribunais administrativos e fiscais – 

deste ponto de vista, pode haver a limitação da “decisão em prazo razoável”, tornando o 

recurso aos tribunais arbitrais como um mero expediente dilatório que apenas protela no 

tempo o recurso àqueles tribunais. 

 Esta impossibilidade ou limitação no que toca ao recursos pode também se um 

motivo da menor utilização dos tribunais arbitrais. 

 Do ponto de vista da interpretação “actualista” do artigo 20º CRP, a limitação ou 

inexistência de possibilidade de recurso colide com o direito de acesso aos tribunais.  

 Neste perspetiva, o próximo passo a dar pelo legislador poderá ser a criação de 

um tribunal arbitral de segunda instância. De alguma forma, o próprio preceituado do 

artigo agora revogado também podia ser interpretado como uma abertura para a 

existência de outras formas de recursos que não o recurso para o Tribunal Central 

Administrativo, nada impedindo, por exemplo, a existência de alçadas tal como nos 

tribunais comuns139. 

 

 A questão do recurso descrita da forma supra, isto é excepção na arbitragem, traz, 

de certa foram, à colação, o problema da publicidade (ou falta dela) das decisões 

arbitrais.  

  O princípio da publicidade vem consagrado no artigo 206º da CRP, onde se lê que 

“as audiências dos tribunais são públicas”, prevendo o artigo 30.º do CPTA, a publicidade 

do processo e das decisões do Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal Central 

Administrativo. 

 As normas nacionais referidas acolheram o vertido na Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem, que no seu artigo 6º/1 prevê que “Qualquer pessoa tem direito a que 
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a sua causa seja examinada, equitativa e publicamente, num prazo razoável por um 

tribunal independente e imparcial”. 

 Ora, embora seja frequentemente apontada como uma vantagem do processo 

arbitral, a confidencialidade no âmbito do direito administrativo deve ser vista com 

alguma cautela, tendo em conta que estamos na presença do interesse e erário público, 

ou seja, os assuntos submetidos à apreciação de tribunais arbitrais são, directa ou 

indirectamente, do interesse geral que interessa a todos. 

 Neste sentido, será de aceitar que no domínio da arbitragem em matéria 

administrativa se deve assegurar a transparência do processo, ponderando a obrigação 

da publicação das decisões, especialmente no domínio da contratação pública onde 

predomina a renúncia ao recurso140. 

 

 

 2.1.5 Centros de arbitragem 

 

 Aliada à arbitragem ad hoc, o CPTA veio abrir caminho para a chamada arbitragem 

institucionalizada, com a possibilidade de criação de centros de arbitragem – artigo 187º. 

 Os Centros de Arbitragem são entidades com competência para resolver litígios 

através de meios extrajudiciais como a mediação ou a conciliação, com a intervenção de 

um terceiro que procura alcançar um acordo e habilitado a exercer funções de mediador 

ou conciliador, e a arbitragem, através da intervenção de um terceiro neutro e imparcial, 

equivalente a um magistrado judicial, escolhido pelas partes ou indicado pelo centro. 

 Depois de criados por lei e efectivamente instalados os centros de arbitragem, 

cada ministério assumirá por portaria a sua vinculação à respectiva jurisdição. A partir de 

tal momento, no que toca aos litígios compreendidos nessa portaria, o ministro ficará 
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vinculado a submeter-se a uma decisão arbitral caso os interessados decidam recorrer 

aos centros de arbitragem. 

 O CPTA veio, então, autorizar a criação de centros de arbitragem permanentes 

para a composição de litígios no âmbito de matérias relacionadas com contratos, 

responsabilidade civil da administração, relações jurídicas de emprego público, sistemas 

públicos de protecção social e urbanismo.  

 Esta norma tem em vista a institucionalização de centros de arbitragem141, pelo 

que a lei veio assim autorizar a institucionalização de entidades com competência para 

funcionar como verdadeiros centros de arbitragem. 

 A norma tem em vista, acima de tudo, impulsionar a resolução extrajudicial dos 

litígios ao nível dos departamentos do Estado, sendo que a vinculação de cada ministério 

à jurisdição dos centros de arbitragem depende de portaria conjunta do Ministério da 

Justiça e do ministro da tutela que estabeleça o tipo e valor máximo dos litígios 

abrangidos. 

 Há aqui uma grande liberdade de escolha: o Estado é livre de assumir por portaria 

a sua vontade em submeter a arbitragem dos centros institucionalizados certos tipos de 

litígios e dentro de eventuais limites; os restantes envolvidos são livres de optar por se 

dirigirem aos centros de arbitragem instituídos quando desejarem que a resolução destes 

litígios lhe seja confiada142 

 Este instrumento de auto-vinculação não significa uma renúncia aos Tribunais 

comuns para resolução de conflitos. Ora, não obstante a vinculação da entidade pública, 

não ficam obrigados a recorrer aos centros de arbitragem. Estes passam unicamente a 

dispor de um poder de escolha entre intentar uma acção junto de um Tribunal 

administrativo, de um Tribunal arbitral ad hoc ou institucionalizado. 

 Pelo que sempre se poderá concluir que a autorização legislativa não retira à 

arbitragem a sua natureza voluntária. O particular apenas passa a dispor do poder de 

dirigir-se a esses centros, após a prévia vinculação da entidade pública, mediante o 

instrumento de vinculação que defina o tipo e o valor dos litígios abrangidos pela sua 

jurisdição. 
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 A arbitragem institucionalizada aparenta ter grandes vantagens, sendo parece que 

o caminho acertado a seguir será o da prevalência desta sobre a arbitragem ad hoc. 

 De facto, a primeira modalidade apresenta vantagens superiores às que são 

alcançáveis em sede da segunda modalidade.  

 Assim, um tribunal arbitral institucionalizado, além de se aproximar, nos seus 

aspectos positivos, da estrutura física dos Tribunais estaduais, nomeadamente, colocando 

ao dispor dos utentes dos centros serviços administrativos, oferece todas as vantagens 

inerentes ao processo de arbitragem, sendo que aparenta ser a modalidade de 

arbitragem, inerente à matéria administrativa, que melhor se concilia com o interesse 

público, ou seja, com a “manifestação directa ou instrumental das necessidades 

fundamentais de uma comunidade política e cuja realização é atribuída, ainda que não 

em exclusivo, a entidades publicas”143. 

 

 

 2.1.5.1 O Centro de Arbitragem Administrativa 

 

 O Código de Processo nos Tribunais Administrativos veio, assim, permitir a 

instituição, no seio do contencioso administrativo, de centros de arbitragem permanente 

destinados à composição de litígios no âmbito das matérias ali especificadas, o que 

possibilitou a criação, por iniciativa do Ministério da Justiça, do Centro de Arbitragem 

Administrativa (CAAD), com competência para promover a resolução de litígios 

emergentes de contratos e de relações jurídicas de emprego público. 

 Ao contrário da arbitragem tributária, que dispõe de um regime próprio, 

autónomo e exaustivo previsto no Regime Jurídico da Arbitragem Tributária, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 10/2011, de 20 de Janeiro, o mesmo não sucede com a arbitragem 

administrativa que é genericamente admitida nos artigos 180.º a 187.º do Código de 

Processo nos Tribunais Administrativos, que remete a constituição e funcionamento dos 

tribunais arbitrais para a LAV, deixando às partes uma grande margem de conformação 
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 V. ANDRADE, Vieira – Interesse público, in Dicionário jurídico da administração pública, p. 275 e s. 
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do processo na correspondente convenção de arbitragem ou por remissão para 

regulamentos dos centros de arbitragem. 

 O regime geral aplicável aos centros de arbitragem, previsto no Decreto-lei n.º 

425/86, de 27 de Dezembro, que autorizou a criação de centros de arbitragem voluntária, 

concretizado pelo Despacho nº 5097/2009, de 27 de Janeiro144, formaram as condições 

necessárias para a criação e instalação do primeiro Centro de Arbitragem Administrativa 

(CAAD). 

 O CAAD é, assim, uma associação privada sem fins lucrativas cuja constituição foi 

promovida pelo Ministério da Justiça, tendo competências para dirimir litígios 

emergentes de relações jurídicas de emprego Público (funcionalismo publico) e de 

contratos celebrados por entidades publicas145, sendo que a sua utilização é voluntária 

podendo, apenas, as partes recorrer-se do centro em caso de acordo – valendo quer para 

litígios que tenham surgido como para conflitos futuros, desde que previamente 

estabelecido entre as partes através de, bastando para tal que os intervenientes optem 

por apresentar o mesmo ao centro.  

 No momento actual, o CAAD é o único centro de arbitragem em matéria 

administrativa criado146, que tem como ponto negativo o facto de estar sediado num 

único ponto do país, ainda que a sua jurisdição seja nacional. De facto, seria de saudar a 

instalação de novos centros de arbitragem alargando, por exemplo, o CAAD as suas 

instalações ao norte do país. 

 No que toca ao CAAD, a submissão de litígios jurídico administrativos a tribunais 

arbitrais que funcionem no âmbito deste centro importa a observância estrita do 

Regulamento da Arbitragem Administrativa (RAA). 
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 Lê-se neste diploma que o “Centro de Arbitragem tem por objectivo promover a resolução de litígios 
emergentes de contratos e de relações jurídicas de emprego público, desenvolvendo para o eleito as acções 
adequadas a tal fim, tais como manter o regular funcionamento do Tribunal Arbitral, prestar informações 
de carácter técnico e administrativo, promover o contacto entre as partes e eventuais contra -interessados 
e realizar as diligências necessárias à instrução dos processos.” 
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 Como exemplos de litígios que podem ser submetidos aos centros de arbitragem fala-se no caso de um 
fornecedor de uma entidade pública considerar que um contrato não se encontra a ser cumprido ou de um 
funcionário público que pretende reagir contra uma sanção disciplinar que lhe foi aplicada. 
146

 Na arbitragem tributária parece haver uma limitação com a atribuição da arbitragem exclusivamente à 
CAAD, o que se julga não ser o melhor caminho a seguir para o direito administrativo. 
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 O tribunal arbitral do centro é composto por árbitro único, escolhido por acordo 

entre partes, ou na sua falta designado pelo centro, podendo estas convencionar que o 

tribunal arbitral seja composto por três árbitros147. 

 A arbitragem administrativa institucionalizada no CAAD acolhe os princípios do 

contraditório e da igualdade das partes, independência e imparcialidade dos árbitros, da 

celeridade, do rigor e da transparência, respeitando a aplicação estrita do direito 

constituído, sendo expressamente vedado o recurso à equidade148.  

 O Regulamento da Arbitragem Administrativa do CAAD prevê ainda a publicidade 

obrigatória de todas as decisões arbitrais em matéria administrativa, com ganhos claros 

ao nível da transparência do funcionamento do regime da arbitragem, que por essa via se 

sujeita ao escrutínio público das respetivas decisões. 

  O CAAD tem várias vantagens em relação aos tribunais comuns e mesmo em 

relação à arbitrgem ad hoc. 

 Assim, costuma apontar-se como primeira vantagem a celeridade: o prazo máximo 

para resolução dos litígios é de 6 meses149, sendo que em média demora 3 meses a 

finalizar o conflito submetido a arbitragem150. 

 O custo, tendencialmente mais barato do que o praticado nos tribunais 

administrativos e fiscais também é apontado como grande benefício. 

 Outros pontos a favor serão a especialização no serviço prestado, o que permite 

decisões de qualidade, sendo que o centro dispõe de uma lista prévia e conhecida de 

árbitros151. O processo arbitral também pode ser previamente conhecido, através do 

Regulamento de Arbitragem, ao que se alia o facto de existirem serviços administrativos 

próprios.  

 Não menos importante é o facto de as próprias instituições servirem de 

mecanismo de controlo, fixando direitos, deveres e responsabilidades, o centro estar 
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 V. artigo 7º do RAA. 
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 V. artigo 11º do RAA. 
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 Podendo, em casos de maior complexidade, o prazo pode ser prorrogado por mais 6 meses – v. artigo 
25º do Regulamento de arbitragem do CAAD. 
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 Em Fevereiro de 2013 tinham entrado no CAAD 250 processos administrativos, sendo 225 de arbitragem 
e 25 de mediação. O prazo médio nos 112 processos de arbitragem já terminados com decisão foi de 3,5 
meses. 
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 Tal lista contém pessoas que desempenharam funções na magistratura, docentes universitários e juristas 
especializados em Direito Administrativo. 
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abrangido por auxílio do Estado através de uma maior promoção e apoio financeiro 

existindo mesmo uma tabela de encargos.  

 A resolução dos litígios por acordo é incentivada, existindo no centro um Serviço 

de Mediação, com a missão de esclarecer e apoiar as partes com vista à obtenção de um 

acordo justo e equitativo que ponha termo ao conflito que as opõe, serviço tem 

uma redução de 50% no valor dos encargos processuais, quando as partes cheguem a 

acordo, que, após homologação pelo juiz arbitral152, tem força de decisão arbitral. Não 

chegando as partes a acordo, o processo segue para tribunal arbitral. 

 Além disso, o processo é também mais simples e sem formalismos excessivos, 

uma vez que a tramitação é gerida eletronicamente, podendo definir-se nos seguintes 

passos: 

• apresentação do litígio ao centro, pela internet, pessoalmente ou por correio153; 

•  contacto dos contra-interessados, caso existem, de sentido de aferir se aceito o 

compromisso arbitral154; 

• lugar à contestação das partes, incluindo dos contra-interessados155; 

• partes convidadas a resolver litígio por mediação156; 

• não havendo acordo, o conflito segue para julgamento pelo(s) arbitro(s) 

escolhido(s) ou indicado(s) pelas partes157; 

• é proferida sentença com a mesma força de sentença emitia pelos tribunais 

administrativos e fiscais158. 

 O CAAD não tem competência para dirimir litígios cujas matérias digam à 

responsabilidade civil da Administração, sistemas públicos de proteção social e 

urbanismo, cujo artigo 187.º CPTA permite que possam ser julgadas em centros de 

arbitragem, mas nada obsta a que possa vir a ter. 
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 V. artigo 6º do RAA. 
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 V. artigo 12º do RAA. 
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 V. artigo 16º e 17º do RAA. 
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 V. artigo 16º e 17º do RAA. 
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 V. artigo 20º do RAA. 
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 V. artigo 20º do RAA. 
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 V. artigo 23º e 27º do RAA. 
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 As decisões proferidas pelo tribunal arbitral podem ser anuladas pelo Tribunal 

Central Administrativo com qualquer dos fundamentos que, na lei sobre arbitragem 

voluntária, permitem a anulação da decisão dos árbitros159. 

 O número de entidades públicas que aceita previamente a jurisdição do CAAD tem 

vindo a aumentar. Existem já vários departamentos ministeriais e pessoas coletivas 

públicas que aceitaram vincular-se à jurisdição do CAAD, tais como: Ministério da Justiça 

nos termos da Portaria do Ministro da Justiça n.º 1120/2009, de 16 de Setembro de 2009, 

o Ministério da Cultura nos termos da Portaria do Ministro da Justiça e da Ministra da 

Cultura n.º 119/2010, de 25 de Outubro, a Universidade dos Açores nos termos do 

Despacho n.º 217/2010, do respetivo Reitor, de 22 de Outubro de 2010; o Instituto 

Politécnico de Coimbra, através do Despacho n.º 10438/2010, do respetivo Presidente, o 

Instituto Superior de Engenharia do Porto, nos termos do Despacho ISEP/P/14/2011, do 

respetivo Presidente, o Instituto Politécnico de Bragança, através do Regulamento n.º 

14/2011, de 19 de Dezembro de 2010, publicado na II série do Diário da República, de 10 

de janeiro de 2011 e o Instituto Politécnico do Porto, através do Despacho n.º 8839/2011, 

do respetivo Presidente, de 21 de Junho de 2011. 

  

 Existem outros centros de arbitragem apoiados pelo Ministério da Justiça que 

resolveram, em 2007, mais de 7.000 processos, mais 9% do que no ano anterior. Mais de 

50% dos casos foram resolvidos por acordo entre as partes. 

 O CAAD foi constituído com o apoio do Ministério da Justiça, tendo como 

fundadores várias associações sindicais e sindicatos da função pública assim como da 

Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. 

 Talvez seja mesmo este o caminho a seguir, uma vez que parece ser o modelo que 

melhor se adequa às especificidades do direito administrativo. 
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 V. artigo 36º do RAA. 
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 2.2 OUTROS MEIOS ALTENATIVOS DE DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS 

 

 Além da arbitragem, existem outros meios alternativos para resolução de conflitos 

tais como a mediação, a conciliação e a transação, e que analisaremos separadamente 

daquela.  

 De facto, se na arbitragem estamos perante verdadeiros tribunais, tratando-se de 

um mecanismo de hetero-composição de conflitos, nestes a composição dos conflitos é 

não jurisdicional160 e resolve-se através de acordos, pelo que se podem chamar de 

mecanismos auto-compositivos161.  

 Embora o artigo 202º/4 da CRP permita a criação de tais instituições, uma vez que 

deixa claro que a lei ordinária poderá institucionalizar instrumentos e formas de 

composição não jurisdicional de conflitos, tais mecanismos não são jurisdicionais, 

material e organicamente, pelo que não estamos na presença de meios alternativos de 

justiça162. 

 Tais meios alternativos não têm sido objecto de interesse por parte do legislador, 

pelo menos na medida em que o mereciam ou em comparação, por exemplo, com a 

arbitragem. Em todo caso, faremos uma breve na análise da mediação, conciliação e 

trasacção. 

 

 

 2.2.1 Mediação 

 

 A mediação pode definir-se como um procedimento que consiste na contribuição 

de um terceiro, o mediador, que actua com imparcialidade, neutralidade e sem poder de 

imposição de uma decisão vinculativa, para a resolução de um litígio de um conflito 

através de uma solução concertada e amigável, criando pontes e aproximação de pontos 

de vista, ou seja, uma verdadeira auto-composição de interesses163. 
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 V. artigo 202º/4 da CRP. 
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 V. LEITÃO, Alexandra, A protecção…, p. 391. 
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 V. MONCADA, Luís Cabral de – Meios, p. 483 e s. 
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 V. TRAYTER, Juan Manuel, El Arbitraje…, p. 78 e ss. 
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 É diferente da arbitragem, pois o mediador não decide nem resolve (julga), apenas 

sugere ou propõe a solução que as partes aceitam ou não.  

 Enquanto terceiro imparcial, o mediador guia as partes, ajuda-as a estabelecer a 

comunicação necessária para que elas possam encontrar, por si mesmas, a base do 

acordo que terminará com o conflito. As partes são assim responsáveis pelas decisões 

que constroem com o auxílio do mediador. 

 A mediação tem caráter voluntário e confidencial164, sendo que se caracteriza pela 

celeridade – em média, a resolução de um litígio através deste mecanismo demora 3 

meses. 

 A mediação, como forma alternativa de resolução de litígios, à semelhança da 

arbitragem, é normalmente destacada pela sua maior celeridade em relação aos 

Tribunais Judiciais. 

 Neste sentido, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 175/2001 veio “reafirmar 

o firme propósito de promover e incentivar a resolução de litígios por meios alternativos, 

como a mediação  ou a arbitragem, enquanto formas céleres, informais, económicas e 

justas de administração e realização da justiça”, determinando “que, no desenvolvimento 

das suas atribuições, o Estado e outras pessoas colectivas públicas que integram a 

administração estadual indirecta proponham e adoptem soluções concretas 

de mediação e de arbitragem como modalidades, preventivas e alternativas, de 

composição de litígios com os cidadãos, as empresas e outras pessoas colectivas”. 

 Recentemente, foi publicada a Lei n.º 29/2013, de 19 de Abril, que define a 

mediação como  “a forma de resolução alternativa de litígios, realizada por entidades 

públicas ou privadas, através do qual duas ou mais partes em litígio procuram 

voluntariamente alcançar um acordo com assistência de um mediador de conflitos”165, e 

que estabelece os princípios gerais aplicáveis à mediação realizada em Portugal, bem 

como os regimes jurídicos da mediação civil e comercial, dos mediadores e da mediação 

pública. 

 Tal diploma concretiza legalmente os princípios gerais aplicáveis à mediação, bem 

como os regimes jurídicos que presidem à mediação civil e comercial, estabelece o 
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 Artigo 2º, al. a) da lei referida. 
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estatuto dos mediadores de conflitos e consagra o regime jurídico dos sistemas públicos 

de mediação. 

 Em termos gerais, a mediação passa a ser caracterizada como um procedimento 

voluntário, confidencial, onde as partes são tratadas de forma equitativa, com cuja 

finalidade é a de resolver um litígio através do auxílio de um terceiro independente, 

sendo que o acordo final tem força executória, nos termos da lei.  

 De grande importância parece ser o passo dado, através da garantia de existência 

de sistemas públicos de mediação, que sejam céleres e que serão geridos por entidades 

públicas que por imperativo legal ou do protocolo de mediação, serão obrigatoriamente 

rápidos e com o menor número de sessões possíveis (artigos 30º e seguintes). 

  

 

 2.2.2 CONCILIAÇÃO 

  

 Da conciliação pode-se dizer que é um acto processual prévio à jurisdição, criado 

com o fim de evitar conflitos.  

 Distingue-se da arbitragem no sentido em que esta é um meio jurisdicional de 

resolução de litígios, onde o árbitro tem poderes de decisão. Por sua vez, a conciliação é 

um meio amigável de composição de conflitos, sendo que o terceiro interveniente que 

participa na composição do mesmo, o conciliador, apenas assiste às negociações que 

decorrem entre as partes, dispondo apenas de poderes de formular recomendações e 

sugestões166. 

 Por outro lado, a decisão arbitral tem força de caso julgado, enquanto a pronúncia 

final do conciliador não tem caracter vinculativo, sendo que as partes ignoram a decisão 

do litigio quando se submetem ao tribunal arbitral, o que não acontece na conciliação, 

onde as partes conhecem a solução pronunciada, em geral, pelo conciliador167. 

 

 Em princípio, o conciliador reúne apenas as partes, o que o distingue ligeiramente 

do mediador, já que não faz propostas.  
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 V. ESQUÍVEL, José Luís, Os contratos…, p. 83. 
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 V. ESQUÍVEL, José Luís, Os contratos…, p. 84. 
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 Embora na Lei nº 78/2001, de 13 de Julho não se consagre uma distinção entre 

mediação e conciliação, estatuindo regimes praticamente idênticos, estas figuras são 

diferentes. 

 Assim, o conciliador tem como principais tarefas receber as propostas dos 

litigantes, potenciar o sucesso da negociação, assistir as partes numa tentativa de logra 

um consenso e estimular o diálogo entre as partes e tentar harmonizá-las. 

 Por sua vez, o mediador, tem uma actividade mais participada e intensa: formula, 

também, propostas de resultados, pensa formas de superação do conflito e assume um 

papel mais activo na obtenção da solução.  

 Na falta de textos legais que definam uma verdadeira distinção entre estes dois 

institutos, têm sido avançados pela doutrina alguns critérios de confrontação. 

 O critério da conexão com o processo contencioso, diz-nos que a conciliação está 

condicionada à existência de um processo contencioso posterior, constituindo assim um 

verdadeiro pressuposto processual, ao passo que a mediação pode ocorrer em qualquer 

momento sem estar condicionada à existência de um processo contencioso168.  

 Por seu lado, de acordo com o critério dos poderes de terceiro interveniente, 

enquanto na conciliação os poderes do terceiro interveniente se encontram limitados à 

aproximação das partes, o mediador tem um participação mais activa e concreta, tendo 

poderes para apresentar propostas de solução para o litigio169. 

 Já no que toca ao critério dos poderes do terceiro interveniente, a conciliação terá 

a intervenção do conciliador através da solicitação das partes, ao invés da mediação, 

onde a intervenção do mediador tem caracter espontâneo170.  

 Por fim, é ainda apontado o critério da autonomia relativamente ao litigio, que 

define a conciliação como uma técnica de resolução de um determinado conflito, 

enquanto a mediação pode funcionar com recurso a outros elementos que não decorram 

apenas do litigio171.  
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 O Decreto-Lei nº 59/1999, de 2 de Março, que criou o  regime jurídico das 

empreitadas de obras públicas (diploma revogado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 

Janeiro, que aprovou o Código dos Contratos Públicos e que veio estabelecer a disciplina 

aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos contratos públicos que 

revistam a natureza de contrato administrativo), previa que as questões suscitadas sobre 

interpretação, validade ou execução do contrato de empreitada de obras públicas fossem 

precedidas de tentativa de conciliação extrajudicial perante uma comissão composta por 

um representante de cada uma das partes e presidida pelo presidente do Conselho 

Superior de Obras Públicas e Transportes ou pelo membro qualificado do mesmo 

Conselho que aquele, para o efeito, designar, tratando-se aqui de uma conciliação 

necessária, uma vez que era imposta por lei. 

 Outro indício de que o legislador pretendia fomentar a utilização deste meio 

alternativo de resolução de litígios no direito administrativa pode ver-se na proposta de 

criação de comissões de conciliação administrativa. Tais comissões deviam funcionar 

junto dos Tribunais Administrativo de Circulo ou do Tribunal Central Administrativo, e 

tinham como finalidade resolver litígios relativos ao funcionalismo público, numa fase 

preliminar e com carácter obrigatório. 

 Tais comissões teriam como objectivo primordial a redução de processo relativos 

ao funcionalismo pública, através da simplicidade de processos e meios a utilizar. 

 

 

 

 2.2.3 TRANSACÇÃO 

 

 A transacção é um contrato segundo o qual as partes, dando, prometendo ou 

retirando alguma coisa, evitam um pleito ou colocam termo a um, ou melhor, “é o 

contrato pelo qual as partes previnem ou terminam um litígio mediante concessões 

recíprocas”, podendo estas envolver, modificar ou extingui direitos diversos do 
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controvertido, sendo que “as partes não podem transigir sobre direitos de que lhes não é 

permitido dispor, nem sobre questões respeitantes a negócios jurídicos ilícitos”.172 

 É, pois, um contrato pelo qual as partes previnem ou terminam um litígio 

mediante concessões recíprocas173 e que, ao contrário da arbitragem, só pode tratar de 

questões “presentes” e não de litígios que possam surgir. 

 Além disso, a transacção já “refere” a decisão em si, ao contrário da arbitragem 

que é mais um procedimento ou uma forma de resolução. A transacção é mais um 

resultado do que uma actividade174. 

 Distingue-se da arbitragem na mediada em que não necessita da intervenção de 

um terceiro para a resolução do litigio: às partes caberá decidir a medida das suas 

concessões a efectuar reciprocamente de forma a solucionar o conflito175.  

 Na arbitragem a convenção das partes dirige o litígio para os árbitros, que 

encontrarão a solução adequada, enquanto na transacção o acordo das partes poe fim ou 

previne o conflito176. 

 Uma outra forma de distinguir a transacçao da arbitragem está no facto de nesta 

as partes renunciarem aos tribunais comuns, mas não do respectivo direito deacção, 

sendo que naquela as partes abrem mão desse direito177. 

 Enquanto na arbitragem as partes pretendem fazer valer todos os seus direito, na 

transacção existem concessões reciprocas178. 

 Por fim, a sentença arbitral tem força executória, ao contrario do contrato de 

transacção que apenas valerá como título executivo após a respectiva homologação 

judicial179. 

 No que toca ao direito administrativo, apontam-se como elementos 

caracterizadores de tal mecanismo estarmos na presença de uma relação jurídica-

administrativa controvertida, a vontade de transigir, a capacidade e a competência do 
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interessado para o fazer, a disponibilidade do objeto do litigio e a existência de 

concessões reciprocas180. 

 Neste campo, é tradicionalmente afastada a transcção no que toca a questões 

relativas à validade dos actos administrativos, por se considerar que é uma matéria 

indisponível, sendo que tal controvérsia pode ter um novo entendimento, 

nomeadamente à luz das diferentes interpretações que se têm dado ao artigo 180º/1, al. 

c) do CPTA181. 
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 V. LEITÃO, Alexandra – Contratos interadministrativos, Coimbra, Almedina, 2011, p. 537. 
181
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3. QUE FUTURO? 

 

 Vimos que a sociedade actual tem encarado o aumento da litigância com receio, 

procurando nos meios alternativos de resolução de litígios uma nova forma de dirimir os 

conflitos, seja pela sua celeridade, simplificação ou especialização. 

 Neste âmbito, a arbitragem tem assumido especial relevo, tendo o legislador 

regulado, em termos gerais, a arbitragem com a provação da Lei da Arbitragem 

Voluntária, Lei nº 63/2011, de 22 de Fevereiro, e especificamente no âmbito do direito 

administrativo, noa artigos 180º e seguintes do CPTA. 

 Não existe uma norma de permissão geral que preveja a arbitragem 

administrativa, pelo que os artigos enunciados são a verdadeira “lei especial” para a qual 

remete o artigo 1º/5 da LAV. 

 Alargou-se, em relação ao regime anterior, o âmbito material das questões 

susceptíveis de arbitragem: ao lado das questões respeitantes a contratos e 

responsabilidade civil extracontratual da Administração, alargou-se o campo aos actos 

administrativos, nas limitações impostas pela al. c) do artigo 180º/1 do CPTA e às 

questões emergentes de relações jurídicas de emprego público. 

 A formulação escolhida pelo legislador não foi a mais feliz, sobretudo no que toca 

ao regime dos actos administrativos, tendo levantado imensas dúvidas e interpretações 

díspares, e mesmo dúvidas de constitucionalidade, algo que já podia ter sido resolvido 

pelo legislador, até porque, na sequência de alterações recentes na ordem jurídica, 

nomeadamente através da aprovação do Regime jurídico da arbitragem em matéria 

tributária, através do Decreto-Lei n.º 10/2011, de 20 de Janeiro, parece ser de admitir à 

arbitragem questões de revogação de actos válidos. 

 Iguais dúvidas se têm levantado em relação à chamada “outorga de compromisso 

arbitral”. 

 Discute-se se o particular pode “obrigar” a Administração à celebração de 

compromisso arbitral, funcionando aqui tal convenção como um verdadeiro direito 

potestativo. 
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 Parece que a melhor interpretação irá no sentido contrário, quer seja porque é a 

mais consonantes com as normas do CPTA e da legislação vigente, que porque parece ter 

sido abandonada a ideia de prever uma espécie de arbitragem forçada estatuindo que a 

Administração não pode recusar o compromisso arbitral. 

 Questão também alvo de discussão é a de perceber se as matérias enunciadas no 

artigo 187º do CPTA podem ou não ser uma extensão do artigo 180º. Não parecem haver 

motivos que para que os dois artigos tenham redação diferente. 

 O CPTA veio, também, permitir a criação de centros de arbitragem, com 

capacidade para resolução de litígios no âmbito de contratos, responsabilidade civil da 

Administração, relações jurídicas de emprego público, sistemas públicos de protecção 

social e urbanismo. 

 Parece que o futuro da arbitragem poderá passar, em grande parte, por estes 

centros.  

 No âmbito do direito administrativo, foi criado o CAAD que tem obtido excelentes 

resultados, nomeadamente na taxa de nível de sucesso e na celeridade de resposta. 

 Também a favor, aponta-se o facto de em termos orgânicos se aproximar muito 

dos tribunais comuns, integrando uma secretaria para auxiliar a composição dos litígios a 

ele submetidos e uma lista de árbitros disponíveis, especialistas nas matérias 

controvertidas. 

 A crescente adesão dos mais variados serviços do Estado á jurisdição do CAAD, 

deixam antever que se trata de um centro confiável e com capacidade para solucionar os 

litígios a ele remetidos. 

 O alargamento da jurisdição do CAAD à arbitragem tributária assume especial 

relevância neste crescimento do CAAD, sendo que parece ser uma boa medida a 

instituição de um outro centro físico, nomeadamente no norte do país. 

 Ao lado da arbitragem, existem outros mecanismos de resposta e alternativos aos 

tribunais comuns, tais como a mediação, a conciliação e a transacção. 

 Parece que após um fôlego da conciliação, sobretudo através de propostas para a 

sua maior implementação no seio do direito administrativo, a mediação tem vindo a 

ganhar terreno e a ser encarada como uma verdadeira forma de resolução alternativa de 
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litígios, nomeadamente após a aprovação da nº 29/2013, de 19 de Abril, que define a 

mediação como  “a forma de resolução alternativa de litígios, realizada por entidades 

públicas ou privadas, através do qual duas ou mais partes em litígio procuram 

voluntariamente alcançar um acordo com assistência de um mediador de conflitos”, e 

que estabelece os princípios gerais aplicáveis à mediação realizada em Portugal, bem 

como os regimes jurídicos da mediação civil e comercial, dos mediadores e da mediação 

pública. 
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