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Resumo: com estas notas, temos o desidrato de tratar da problemática do recurso das
decisões de tribunais arbitrais para os tribunais administrativos estaduais e a intervenção
do Ministério Publico na arbitragem Administrativa,
Abstract: with this notes, we aim to approach the questions arising from the appealing
against the judicial decisions emerging from the arbitral courts to the state
administrative courts and the intervention of the Public Prosecution into the
administrative arbitration.
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Delimitação do objeto: neste pequeno trabalho não temos como objetivo tratar todos os
problemas relacionado com a arbitragem administrativa, vamos analisar o recurso
previsto no artigo 476.º, n.º 5 do CCP, mas sem abordar as questões de
constitucionalidade e, de forma superficial, como argumento falaremos de arbitragem
necessária previsto no artigo 476.º, n.º 2 do CCP, sem ir ao fundo da questão.
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1. INTRODUÇÃO À ARBITRAGEM ADMINISTRATIVA
No exórdio da arbitragem esta foi sempre aceite em maior ou menor grau de facilidade
no direito privado, enquanto tradicionalmente no direito administrativo mostra-se
grande a oposição em deixar que os litígios em matéria administrativa fossem
resolvidos por árbitros1. Como é bom de ver no que toca à história do Direito
Administrativo, houve períodos em que a arbitragem foi excecionalmente2 admitida, e
outros que foi negada,3-4 devido a indisponibilidade5 de competência, que segundo
JOÃO COUPERS6, as competências são incontestavelmente poderes jurídicos, mas não
constituem direitos subjetivos, logo não estão na disponibilidade da Administração.
Contudo, parece-nos que o autor admite arbitragem conforme previsto na lei em vigor.
Mais recentemente abordando a questão MÁRIO AROSO DE ALMEIDA7 refere que o
novo regime vem tonar evidente, esta abertura quando o CPTA, hoje, admite que
também o contencioso da legalidade dos atos de autoridade da administração pública
possa ser submetido a arbitragem, contudo, isso implica que nesse domínio os árbitros,
procedam à aplicação do regime imperativo observando o princípio da legalidade, ou
seja, julgar conforme o direito vigente, e não segundo a equidade8.

1

Sobre a matéria da arbitragem administrativa no Direito Italiano veja-se MAURO RUBINOSAMMARTANO, Il Diritto Dell` Arbitrato, 3ª ed, Padova, CEDAM, 2002, pp. 175 ss; ALDO
SANDULLI, L´arbitrato nel códice del processo ammnistrativo, Giornale di diritto ammnistrativo,nº 2 ,
2013,pp.205 ss.
2
Atualmente já não é assim, a arbitragem é uma – jurisdição paralela aos dos tribunais administrativos,
no sentido próximo veja-se SUHEIL MAHOMED SALEM, Arbitragem administrativa: o papel
conferido ao ministério Público no processo arbitral, Revista e- Publica, vol. 3 n.º 2 2016, p.279.
3
No mesmo sentido veja-se, JOÃO COUPERS & VERA EIRÓ, Introdução ao Direito Administrativo,
12ª ed, Lisboa, Âncora Editora, 2016, pp.539 ss; ANA PAULA CARVALHAL, A Arbitragem
Administrativa em Portugal, Revista FMU Direito, São Paulo, ano 24, n.33, 2010, pp. 5 ss; MÁRIO
AROSO DE ALMEIDA, “Arbitragem de Direito Administrativo: Que Ilações retirar do CPTA?” In
AA.VV., A Arbitragem Administrativa em Debate: problemas gerais e arbitragem no âmbito do Código
dos contratos Público, (coord. CARLA AMADO GOMES & RICARDO PEDRO), Lisboa, AAFDL
Editora, 2018, pp. 13 ss,
4
Sobre a história e a dificuldade de penetração dos tribunais arbitrais na justiça administrativa veja-se,
DOMINGOS SOARES FARINHO, “As vantagem da arbitragem no contexto dos meios de conflitos
administrativos”, in AA. VV., Arbitragem e Direito Público (Coord. CARLA AMADO GOMES &
DOMINGOS SOARES FARINHO & RICARDO PEDRO), Lisboa, AADFL Editora,2015, pp.485 ss; a
propósito das dificuldades de contencioso administrativo Cf. VASCO PERREIRA DA SILVA, Em busca
do acto administrativo perdido,Reimpressão1ª ed, Coimbra, edições Almedina,2016, pp. 12 ss.
5
Sobre critério de disponibilidade veja-se, RICARDO GUIMARÃES, A Arbitragem e a revisão do
código dos contratos públicos, In RDA, n.º 1 (2018) p.86.
6
Introdução ao Direito Administrativo… Ob., Cit., p.403.
7
Arbitragem de Direito Administrativo: Que Ilações retirar do CPTA…, Cit., p.18.
8
Cf. Artigo 185.º/2 CPTA.
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Ora, sensivelmente há mais de 63 anos que são admitidas nas matérias relativa a
empreitada de obras públicas as convenções de arbitragem 9, desde a década de 80 do
Séc. XX até agora, a lei tem vindo a alargar de forma considerável o âmbito de litígio
que cinge a Administração Pública nomeadamente na matéria contratual.
2. ALARGAMENTO DA ARBITRAGEM NO CAMPO DOS CONTRATOS
PÚBLICOS
A Arbitragem é um mecanismo hétero-compositivo de interesse com natureza
jurisdicional10, pelo que, por força da lei os tribunais arbitrais atuam como quaseverdadeiros tribunais11-12.
Como é bom de se notar, a contratação pública foi e é um dos campos prediletos do
legislador no que se relaciona com a matéria da arbitragem, em primeiro lugar, isso
deve-se à autonomia de vontade, que nesta matéria entendia que estava conforme o
critério da (in) disponibilidade13. De 198414 em diante o legislador tem alargado o
quadro legislativo nas matérias arbitrais relativas a contratos 15, com a reforma do CPTA
em 200216/2003, o instituto captou alguma dinâmica no domínio de contrato, incluindo
9

Cf. A título do exemplo veja-se o artigo 217.º, n.º3 do Decreto-Lei n.º 48.871 de 19 de fevereiro de
1969, que permitia que as partes convencionasse submeter o litígio à arbitragem, contudo não havia
norma de alcance geral que permitisse o recurso a arbitragem no contencioso administrativo, todavia era
admitido por supremo tribunal administrativo as cláusulas compromissório inseridas nos contratos
administrativos com pretensão de recurso a arbitragem, Cf. No mesmo sentido JOSÉ MANUEL
SÉRVULO CORREIA, Arbitragem voluntaria no domínio dos contratos administrativos, In AA.VV.,
Estudos em memória do Professor Doutor JOÃO DE CASTRO MENDES, reimpressão, Lisboa, LexEdições Jurídica, 1995, pp.232 ss.
10
Tribunais arbitral exercem função materialmente jurisdicional veja-se RICARDO PEDRO,
Responsabilidade civil do Estado pelo mau funcionamento da administração da justiça- fundamento,
conceito e âmbito, Reimpressão, Coimbra, Edições Almedina,2018, pp.539 ss,
11
A nosso ver não são propriamente verdadeiros tribunais, o tribunal arbitral não administra a justiça em
nome do povo confronte artigo 202º, n. º1 da CRP, e estatuto do árbitro é diferente de um juiz dos
tribunais estadual, em sentido diferente veja-se ISABEL CELESTE M. FONSECA, “A Arbitragem
administrativa: Uma realidade com futuro?” In AA, VV., A arbitragem administrativa e tributariaproblemas e desafios (Coord, ISABEL CELESTE M. FONSECA), Reimpressão 2ª ed, Coimbra, Edições
Almedina, 2018, p.162, - refere “atuam como verdadeiros tribunais”.
12
Cf. MIGUEL ASSIS RAIMUNDO, Nota sobre a arbitragem no Anteprojeto de revisão do Código dos
Contratos Públicos, In CAAD NEWSLETTER N.º 1 -2016; p.7- «refere Trata-se aqui, porventura, de um
momento no qual o Anteprojeto reconhece que os tribunais arbitrais, não sendo tribunais menores, não
são inteiramente “tribunais como os outros”,».
13
Em sentido crítico no que toca ao critério de (in)disponibilidade veja-se MÁRIO AROSO DE
ALMEIDA, Manual de processo administrativo, reimpressão 3ª ed, Coimbra, edições Almedina, 2017,
pp.513 ss.
14
Cf. Artigo 2.º, n.º 2 ETAF (1984).
15
Cf. MARGARIDA OLAZABAL CABRAL, A Arbitragem no projeto de revisão CPTA, Julgar –n.º 262015, p.102.
16
Cf. JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, A justiça Administrativa- Lições, Reimpressão 16ª ed,
Coimbra, edições almedina,2018, pp. 135ss.
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a apreciação de atos administrativos relativos à respetiva execução, também avançou na
responsabilidade civil extracontratual das entidades administrativas abrangendo a
efetivação do direito de regresso, e por fim, questões relativas aos atos administrativos
que possam ser revogados sem fundamento na sua invalidade nos termos da lei
substantiva,17.
Com a revisão de 201518 do CPTA os artigos 180.º a 187.º onde consta o instituto da
arbitragem administrativa, mantêm-se as ditas matérias tradicionais tais como,
responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais entidades públicas e
contratual, contudo o art.º 180.º/1 al. (A) passou a ter a seguinte redação “Questões
respeitantes a contratos, incluindo a anulação ou declaração de nulidade de atos
administrativos relativos à respetiva execução”. A redação da norma passou a
evidenciar os poderes que a lei outorga aos árbitros juízes alvidros19 ou melhor dito, os
tribunais arbitrais no que se relaciona com a matéria contratual20.
No que al. (B) da mesma lei dita “a responsabilidade civil extracontratual, incluindo a
efetivação do direito de regresso, ou indemnizações devidas nos termos da lei, no
âmbito das relações jurídicas administrativas”.
Este alargamento resulta das vantagens, que este mecanismo alternativo de resolução de
litígios jurídico-administrativos acarreta, tais como: a celeridade21; as partes têm
maleabilidade no que concerne à escolha dos árbitros; do direito aplicável; de regras
processuais «enquanto as regras processuais por vezes estão limitadas por lei veja o ex:
art.º 180/ 3 CPTA»; e a melhor adequação ao juízo dos litígios de especial
complexidade (pressupõem que os árbitros são expert´s na matéria litigiosa22).
Por fim, a conjuntura no campo da justiça administrativa, como o próprio Governo
reconheceu, o colossal atraso na apreciação e julgamento dos processos que são
17

Nos termos do artigo 180.º/1 CPTA.
Cf. Decreto – Lei n. º214-G/ 2015, de 2 de outubro.
19
Cf. LUÍS CABRAL DE OLIVEIRA, “Arbitragem em direito público: tentativa de aproximação
histórica ao caso português”, in AA. VV., Arbitragem e Direito Público, (Coord. CARLA AMADO
GOMES & DOMINGOS SOARES FARINHO & RICARDO PEDRO), Lisboa, AADFL Editora, 2015,
pp.54 ss.
20
A propósito veja-se TIAGO SERRÃO, “A Arbitragem no CPTA Revisto: Primeiras impressões”, In
AA. VV., Comentários à revisão do ETAF e do CPTA, (Coord. CARLA AMADO GOMES & ANA
FERNANDA NEVES & TIAGO SERRÃO), 3ª ed, Lisboa, AAFDL Editora, 2017, pp. 479 ss; MÁRIO
AROSO DE ALMEIDA, Manual de processo... Ob., Cit., pp.521 ss
21
ANTÓNIO SAMPAIO CARAMELO, Anulação de Sentença Arbitral contrária à ordem pública,
Revista do Ministério Público, n.º 126: abril: junho 2011, p.156.
22
Cf. Art.º 476/3 al. (A) CCP.
18
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entregues aos tribunais administrativos; por outro lado, o maior obstáculo na adequação
do processo administrativo em confronto a complexidade dos litígios, ainda aponte-se o
excesso de formalismo do processo e a falta de capacidade técnica e expert dos juízes
administrativos23.
3. PROBLEMÁTICA DO RECURSO
A proposta de Lei n.º 168/XIII, reza assim:
Artigo 180.º
3 - Quando esteja em causa a impugnação de atos administrativos relativos à formação
de algum dos contratos previstos no artigo 100.º, o recurso à arbitragem seguirá os
termos previstos no Código dos Contratos Públicos, com as seguintes especialidades:
a) O regime processual a aplicar deve ser estabelecido em conformidade com o
regime de urgência previsto no presente Código para o contencioso précontratual;
b) Em litígios de valor igual ou inferior ao previsto no n.º 5 do artigo 476.º do
Código dos Contratos Públicos, da decisão arbitral cabe recurso urgente para o
tribunal administrativo competente, com efeito meramente devolutivo, se essa
possibilidade tiver sido salvaguardada pela entidade adjudicante nas peças do
procedimento, ou declarada por algum dos concorrentes ou candidatos nas
respetivas propostas ou candidaturas.
Ora, principiaremos pelo fim, o artigo 180/3 al. (b) da Proposta de Lei n.º 168/XIII
para alteração do CPTA, virá a prever que dos contratos de valor igual ou inferior a
500 000.00€ possa caber recurso urgente para tribunal administrativo competente, desde
que a entidade adjudicante o preveja de antemão nas peças do procedimento, ou resultar
da declaração do concorrente ou candidatos, que por sua vez aproveita aos outros
candidatos e à própria entidade adjudicante por subordinação.
O que dizer quanto a isto?

23

No mesmo sentido veja-se, ISALBEL CELESTE M. FONSECA, A Arbitragem administrativa…,Cit.,
pp.164 ss.
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Em primeiro lugar, é bom fazer uma distinção entre recurso e impugnação, para
começarmos a ter noção do alcance daquilo que o legislador pretende, até porque nos
termos do artigo 185.º-A do CPTA permite somente impugnação das decisões arbitrais.
O recurso, como explica VASCO MOURA RAMOS24 visa uma reapreciação, por uma
outra entidade (por regra, pelos tribunais Administrativos), da decisão adotada em sede
de arbitragem25, isto é, o objeto do litígio e a própria decisão de mérito do tribunal
arbitral é reapreciada pelo tribunal estadual. Já a impugnação é meramente o controlo da
validade da decisão arbitral perfilhada26, pelo que, o tribunal estadual, quando se trata
de impugnação não conhece do fundo da questão (objeto do litigio), limita-se, quando
for o caso a anular a decisão impugnada por error in procedendo.
3.1 Impugnação
A impugnação é um meio de reação a decisões arbitrais27,previsto no artigo 185.º- A do
CPTA que remete para a LAV 2011, esta por sua vez, regula a matéria exaustivamente28
nos termos do artigo 46.º da mesma lei, atendendo à norma-princípio29 de
irrecorribilidade das decisões arbitrais do artigo 39.º/4 da LAV. A forma de
impugnação30das sentenças arbitrais nos termos do artigo 46.º, n.º 1 da LAV, adota a
configuração de pedido de anulação31. Portanto, é possível falar-se numa ação

24

Cf. “Que Fundamentos Específicos de impugnação e que Recursos se devem Admitir?” In AA. VV., A
Arbitragem Administrativa em Debate: problemas gerais e arbitragem no âmbito do Código dos
contratos Públicos (coord. CARLA AMADO GOMES & RICARDO PEDRO), Lisboa, AAFDL Editora,
2018, pp.196-200.
25
Veja-se, o aresto do STJ- Proc. 2455/13.4YYLSB-A.L1.S1 de 13-07-2017, relator- ANTÓNIO
PIÇARRA,- “Assim, no caso de recurso é o próprio mérito da sentença arbitral, o seu sentido ou efeito,
que é questionado, por os árbitros terem cometido um error in judicando, erro de julgamento de facto ou
de direito, independentemente de respeitar ao fundo da causa, às leis substantivas aí (des)apilicadas ou,
antes, aos respetivos pressupostos processuais (às leis adjetivas)”.
26
Cf. Assim, PAULO DIAS NEVES, “ Decisão arbitral, legalidade objetiva e interesse público”, In AA.
VV., A Arbitragem Administrativa em Debate: problemas gerais e arbitragem no âmbito do Código dos
contratos Públicos, (coord. CARLA AMADO GOMES & RICARDO PEDRO), Lisboa, AAFDL Editora,
2018, pp.116 ss.
27
Cf. VASCO MOURA RAMOS, Que Fundamentos Específicos de impugnação e que Recursos…, Cit.,
p.198.
28
Para maior desenvolvimento veja-se, ANTÓNIO SAMPAIO CARAMELO, A impugnação da sentença
arbitral, Coimbra, Coimbra editora, 2014,pp. 37 ss.
29
Princípio de irrecorribilidade das decisões arbitrais que passou somente a vigorar com a Lei n.º
63/2011, de 14 de Dezembro, no sistema da LAV de 1986 as decisões arbitrais eram sempre suscetíveis
de recurso salvo se as partes estipularem o contrário veja-se, o artigo 29.º da LAV de 1986.
30
Cf. MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA (coord), Lei da arbitragem voluntaria- Comentada, Coimbra,
edições Almedina, 2014, pp.545 ss.
31
Cf. MANUEL PERREIRA BARROCAS, Manual de arbitragem, 2ª ed, Coimbra, edições almedina,
2013, p.514.
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declarativa constitutiva32, que tem como pretensão a anulação de sentença arbitral com
fundamentos taxativos que estão determinados no artigo 46.º, n.º 3 da LAV. Deve a
ação de anulação ser intentada no TCA conforme o artigo 59.º, n.º 2 da LAV, no prazo
de 60 dias a contar da data de notificação da sentença artigo 46.º, n.º6 da LAV33-34.
3.2 Recurso
Já sabemos que recurso implica uma reapreciação do mérito da decisão arbitral por um
tribunal Administrativo. Contudo, importa fazer uma leitura conjugada entre o CPTA, a
LAV, e o CCP, se se analisar só os artigos 185.º-A do CPTA, 39.º/4 e 46.º/1 da LAV
extrai-se logo à vista desarmada o princípio de irrecorribilidade das decisões arbitrais3536

, isso mesmo é confirmado com a revisão de 2015 do CPTA que revogou o

antecedente artigo 186.º, n.º2 que dispunha “(...) as decisões proferidas e por tribunal
arbitrar também podem ser objeto de recurso para o tribunal central administrativo,
(…)”, passando a constar do CPTA só a hipótese de impugnação 37 conforme o artigo
185.º- A.
Contudo, devido às Diretivas38 2014/23/ UE, 2014/24/UE, e 2014/25/EU, que foram
transpostas pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto, alterando o CCP, neste
contexto o legislador aproveitou para inserir uma nova disposição 39, o artigo 476.º do
CCP que aqui vamos analisar, pois está intimamente relacionado com o artigo 180.º,
n.º3 al. (B) da Proposta de Lei n.º 168/XIII de revisão do CPTA.

32

Cf. A propósito, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado da arbitragem, reimpressão, Coimbra,
edições Almedina, 2016, p.438 ss; MANUEL PERREIRA BARROCAS, Manual de arbitragem, Ob., Cit
p.514.
33
Para mais desenvolvimento veja-se, MARIA FRANÇA GOUVEIA, Curso de resolução alternativa de
litígios, 3ª ed, Coimbra. Edições Almedina, 2018, pp. 298 ss.
34
Para maior desenvolvimento acerca da competência do tribunal central administrativo veja-se,
MARTA ALVES VIEIRA, A competência dos tribunais estaduais na arbitragem, anotação ao artigo
59.º da LAV, Revista Themis, ano XVII-n.º30/31- 2016,pp.148 ss.
35
Cf. NUNO PENA, Reflexões sobre o regime de impecuniosidade nos sistemas de common Law e em
Portugal, in Revista Internacional de Arbitragem e Conciliação, anual- n.º 11- 2018, pp.108 ss.
36
Cf. Assim, TIAGO SERRÃO, A arbitragem administrativa de atos pré- contratual: análise temática
no contexto do documento “proposta legislativa para a reforma da jurisdição administrativa e fiscal” in
RDA, n.º 3 (2018) p.61.
37
Cf. Assim, RUI MEDIROS, Regime de recurso das decisões arbitrais no CCP Revisto – uma reflexão
constitucional, Caderno Sérvulo- de contencioso administrativo e arbitragem, 01, 2018, pp. 3 ss.
38
Cf. Artigo 288.º par. 3 do TFUE; para mais em relação ao conceito de Diretiva veja-se FAUTO DE
QUADROS, Direito da União Europeia, 3ª ed, Coimbra, Edições Almedina, 2015, pp.468 ss.
39
Cf. PEDRO LEITE ALVES, A Arbitragem de direito público, In RDA, 1 (2018) p. 82.
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O artigo 476.º, n.º 5 do CCP40 que aborda a questão de recurso de decisões de um
tribunal arbitral, tem sido bastante vergastado por uma parte da doutrina41, o artigo em
causa é suscetível de dois tipos de interpretação.
A doutrina majoritária é do entendimento que o artigo 476.º,n.º5 do CCP estabelece a
possibilidade de recurso42 para valores superiores a 500 000,00, porém, têm surgido
vozes na doutrina a fazer outro tipo de interpretação, JOÃO TIAGO SILVEIRA 43 «é
que segundo a norma, pode entender que o recurso aí previsto é para ser exercido “nos
termos da lei”, ou seja, se as partes convencionarem a sua existência, tal como
estipulam os artigos 185.º-A do CPTA, 39.º, n.º 4 e 46.º, n.º1 da LAV»44.
3.3 Posição adotada
Da nossa parte parece-nos que o artigo 476.º,n.º 5 do CCP remete, no que toca ao
recurso, para o regime dos artigos 149.º, 150.º, 151.º do CPTA45, esta deve ser a melhor
leitura, senão vejamos:
I. Se “nos termos da lei” significa remeter para os 185.º-A do CPTA, 39.º, n.º 4 e
46.º, n.º1 da LAV, do qual se traduz que há recurso quando as partes
convencionarem, então o artigo 476.º, n.º5 do CCP seria portanto uma
redundância e vazio de conteúdo, porque isso já resultava da lei.
II. Não vale contrapor que a utilidade do artigo 476.º, n.º5 do CCP deriva do receio
de a arbitragem em causa ser entendida como arbitragem necessária, porque
mesmo assim não haveria propriamente recurso, salvo os casos convencionados.

40

Epígrafe “resolução alternativa de litígios”.
Cf. PAULO H. PERREIRA GOUVEIA, Arbitragem administrativa e Código dos Contratos Públicos:
dissidentes da boa administração do interesse público, In RDA, 1 (2018) p.81 - bastante crítico em
relação ao instituto «“ A quadratura do círculo” em que se transformou a originalidade portuguesa da
arbitragem em direito público (…)»; PEDRO LEITE ALVES, A Arbitragem de direito público, In RDA,
1 (2018) p. 84 - refere mesmo que a solução é um retrocesso conceptual significativo.
42
Cf. MARCO CALDEIRA, “A arbitragem no Código dos Contratos Públicos revisto”, In AA. VV., A
Arbitragem Administrativa em Debate: problemas gerais e arbitragem no âmbito do Código dos
contratos Públicos, (coord CARLA AMADO GOMES & RICARDO PEDRO), Lisboa, AAFDL Editora,
2018, pp 316 ss; RUI MEDIROS, Regime de recurso das decisões arbitrais no CCP Revisto, in caderno
Sérvulo- do contencioso administrativo, nº1, 2018, pp3 ss; TIAGO SERRÃO, Considerações sumarias
sobre a arbitragem no CCP revisto, In RDA, 1 (2018) p.96.
43
Cf. A arbitragem e o artigo 476.º na revisão do CCP, In RDA, 1 (2018), p.63.
44
Conclui o JOÃO TIAGO SILVEIRA, que a contrario que nunca haveria lugar a recurso. No que toca a
valores inferior a 500 000,00, Cf. A arbitragem e o artigo 476.º na revisão do CCP, Cit., p.63.
45
No mesmo sentido, veja-se, PEDRO LEITE ALVES, A Arbitragem de direito público, Cit., p. 85.
41
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III. Ademais, há novos elementos que nos permitem corroborar esta leitura, o artigo
180.º, n.º3 al. (B) da Proposta Lei n.º 168/XIII para alteração do CPTA: “(…), se
essa possibilidade tiver sido salvaguardada pela entidade adjudicante nas peças
do procedimento, ou declarada por algum dos concorrentes ou candidatos nas
respetivas propostas ou candidaturas”, ou seja, quando convencionado,
enquanto que nos valores superiores 500 000.00 não é necessário convencionar
os recursos.
IV. Do artigo 180.º, n.º 3 al. (B) da Proposta de Lei n.º 168/XIII, a contrario retirase que só não há recurso se faltar apresentação com proposta da dita declaração,
se as partes não colocarem a proposta de antemão, é porque renunciaram o
direito a recurso, sendo assim, não há violação dos artigos 20.º,n.º1 e 268.º,n.º4
da CRP.
Nota: o legislador devia esclarecer em que termos é feito o recurso que consta do artigo
476.º, n.º5 do CCP. Da nossa parte não há dúvida de que é nos termos do CPTA como
referimos supra, com exceção de que o recurso tem efeito meramente devolutivo ao
contrário do que resulta do artigo 143.º, n.º1 do CPTA.
Noutro prisma, quanto às críticas de que o recurso para os tribunais estaduais acarreta
morosidade, na qual se coarta a celeridade, que é uma das vantagens da arbitragem, o
artigo 180.º,n.º3 al. (B) da Proposta de Lei n.º 168/XIII “da decisão arbitral cabe
recurso urgente para o tribunal administrativo competente” ou seja, remete-se para o
artigo 147.º do CPTA, atenuando assim as questões relacionadas com a celeridade, do
nosso prisma deve outrossim ser aplicado nos recursos superior a 500 000.00 € que
consta do CCP46.
4. MINISTÉRIO PÚBLICO
4.1 Breve enquadramento constitucional (nota infraconstitucional)
Qual é o papel exigido ao Ministério Público no nosso quadro constitucional? Nos
termos do artigo 110.º da CRP não consta como órgão de soberania, as funções em
termos constitucionais estão previstas no artigo 219.º, n.º1 do CRP, de onde se retira
imediatamente que cabe ao Ministério Público a representação do Estado e a defesa da
46

No mesmo sentido veja-se, TIAGO SERRÃO, A arbitragem administrativa de atos pré- contratual:
análise temática no contexto do documento…, Cit.p.63.
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legalidade democrática, como soam vozes na doutrina no sentido de demonstrar que,
por vezes, são duas funções incompatíveis no caso concreto 47. Porém, no que toca à
função de representação de Estado, a CRP anuncia de forma bastante abstrata, pelo que
é preciso ser concretizado pelo legislador infraconstitucional. Outrossim a Lei n.º 47/86,
de 15 de Outubro (sofreu várias alterações), como observou SERVULO CORREIA48,
esta não especifica quais os processos em que o Estado seja parte, carece de intervenção
principal em juízo do Ministério público. Por sua vez, no contencioso administrativo,
nos termos do artigo 11.º, n.º1 do CPTA49, a norma reza assim: “ (…) sem prejuízo da
representação do Estado pelo Ministério Público” – fácil de contemplar que agora a
representação do Estado não está limitada à matéria contratual e de responsabilidade
civil extracontratual do Estado e demais entidades públicas, pode-se mesmo afirmar que
abarca toda a matéria, dentro do possível pode suceder-se no caso concreto ter o
Ministério Público como autor e réu /entidade demandada.
Sem intenção de esgotar todas as situações em que o Ministério Público pode intervir,
este pode ainda intervir nos termos dos artigos 85.º e 146.º, n.º1 do CPTA.
4.2 Ministério Público na Arbitragem
Artigo 181.º
3 - O representante do Ministério Público no tribunal administrativo de círculo da sede
da entidade pública é obrigatoriamente notificado pelo tribunal arbitral da decisão
arbitral final para efeitos do recurso previsto no n.º 3 do artigo 72.º da Lei n.º 28/82, de
15 de novembro, na sua redação atual.
Esta norma que resulta da Proposta de Lei n.º 168/XIII, a nosso ver, observou o aresto
n.º 202/2014 de 3 março de TC que vale a pena transcrever pela evidência que
demonstra: “Segundo o artigo 280.º, n.º 1, da Constituição, cabe recurso para o
tribunal Constitucional das decisões dos tribunais que recusem a aplicação de qualquer

47

Cf. JOSÉ MANUEL SÉRVULO CORREIA, “A representação das pessoas coletivas públicas na
arbitragem administrativa”, in AA. VV., Estudos de Direito da Arbitragem, Homenagem a Mário Raposo,
Universidade Católica Editora, 2015, pp. 119 ss - «a impugnação dos atos administrativos, normas
regulamentares, e contratos administrativos e demais contratos sobre exercício de poderes públicos.
Quando em ações nas quais cumulem pedidos impugnatórios com pedidos de conformação contratual e
/ou pedidos indemnizatórios (…)»
48
Veja-se A representação das pessoas coletivas…, Cit., p. 119.
49
Cf. Artigo 51.º ETAF, seguimos a doutrina de interpretação restritiva feita por MÁRIO DE AROSO
ALMEIDA, ou seja, só cabe Ministério Público representar o estado…
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norma, com fundamento na sua inconstitucionalidade, ou que apliquem norma cuja
inconstitucionalidade tenha sido arguida durante o processo. É incontroverso que a
referência aqui feita a "decisões dos tribunais" inclui as decisões proferidas por
tribunais arbitrais, voluntários ou necessários, pelo que das suas decisões caberá
recurso para o Tribunal Constitucional naquelas duas situações: caso profiram
decisões

de

recusa

de

aplicação

de

normas

com

fundamento

na

sua

inconstitucionalidade, ou caso profiram decisões de aplicação de normas cuja
inconstitucionalidade tenha sido arguida durante o processo. Nos Acórdãos n.os
289/86, 32/87 e 181/2007 o Tribunal conheceu, por isso, de recursos interpostos de
decisões”, isto é, o MP intervém para cumprir uma das suas funções de defesa da
legalidade democrática.
Como ficou demonstrado supra (ponto. 3.3) o art.º 476.º,n.º5 do CCP remete, no que
toca ao recurso, para o regime dos artigos 149.º, 150.º, 151.º do CPTA. Se assim é, cabe
uma pergunta lógica, terá o MP legitimidade para interpor o recurso?
Em primeiro lugar, cumpre analisar o artigo 141.º,n.º1 do CPTA onde consta “ (Pode
interpor recurso ordinário de uma decisão jurisdicional proferida por um tribunal
administrativo (…) o Ministério Público (…)”, se a decisão arbitral é uma decisão
jurisdicional, disto não restando propriamente dúvidas significativas, sendo que alguns
dizem que é quase jurisdicional.
O problema é saber se a decisão proferida por um tribunal administrativo incluirá
também decisões de tribunais arbitrais administrativos. Não é líquido que não inclua,
atendendo ao observado supra, o Tribunal Constitucional entendeu que as "decisões dos
tribunais" incluem as decisões proferidas por tribunais arbitrais, voluntários ou
necessários. Contudo, devo concluir que existe uma diferença entre decisões dos
tribunais e decisões dos tribunais administrativos, isto é, parece que o legislador remete
somente para tribunais administrativos estaduais, todavia importava que o legislador
esclarecesse este ponto.
5. REFLEXÕES FINAIS
(i) Paulatinamente, a arbitragem administrativa tem ganho o seu espaço,
verificou nas últimas duas décadas um desenvolvimento considerável na
matéria arbitrável.
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(ii) Todavia, há uma incongruência do legislador, por um lado, incentiva a
arbitragem, mas por outro, parece desconfiar da arbitragem, daí advém a
necessidade de recurso para tribunais estaduais.
(iii)Qual é o papel do MP na arbitragem administrativa? Deve apenas poder
interpor recurso nos termos do artigo 181.º, n.º3 da Proposta de Lei n.º
168/XIII? será esta a verdadeira preocupação do legislador? Ou pretende
controlar as decisões arbitrais por via do MP?
(iv) Atendendo às especificidades de direito administrativo, porque não uma lei
de arbitragem administrativa?
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