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// Conferências 
 

 

 

 
 
 
 
Nuno Villa-Lobos  
Presidente do CAAD 
 

 
Neste mês de setembro a vertente de divulgação e conhecimento tem marcado a agenda do 

CAAD. 

 

Logo no início do mês, no dia 10 de setembro, o CAAD teve a grata função de apresentar a 

nova obra de Miguel Lucas Pires, árbitro do CAAD em matéria administrativa, intitulada “Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas Anotada e Comentada”. Pouco tempo depois, nos dias 

18 e 19 de setembro, o CAAD participou no Colóquio organizado pela Universidade Católica de 

Angola, Faculdade de Ciências Humanas, em Luanda, subordinado ao tema “A Administração 

Pública no Séc. XXI em Angola – A descentralização administrativa e a resolução de ‘conflitos’ 

públicos através da arbitragem”, que teve como coordenador da comissão organizadora 

Osvaldo da Gama Afonso.   

 

Tendo ainda como pano de fundo as relações entre Portugal e Angola, o CAAD está neste 

momento a organizar, em parceria com o Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade 

de Direito da Universidade de Lisboa, uma Conferência intitulada "A Arbitragem em Direito 

Público em Portugal e Angola numa perspetiva comparada". Este evento terá lugar já na 

próxima 5.ª feira, dia 25 de Setembro, no Auditório da Faculdade. A coordenação científica da 

Conferência está a cargo de Fausto de Quadros, Dário Moura Vicente, Carlos Feijó, Lourenço 

Vilhena de Freitas e João Tiago Silveira.   

 

Para fechar em grande o mês de setembro, o CAAD promoverá no dia 30 uma outra 

conferência dedicada à Arbitragem e Mediação Administrativas, em parceria com mesmo 

Instituto da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a qual será realizada nas 

instalações da Faculdade, e que terá a coordenação científica de Domingos Soares Farinho. 
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No próximo mês de outubro a aposta na divulgação e no conhecimento continuará na lista de 

prioridades do CAAD, estando já agendada uma Conferência sobre Arbitragem Tributária, no 

dia 16 deste mês, no Porto, em parceria com a Católica Porto Business School.  

 

As conferências já realizadas foram muito bem sucedidas, pelo que se espera que as vindouras 

sigam o mesmo exemplo. Até lá.  

 

 

 

 

 
 

Painel da Conferência “A Administração Pública no Séc. XXI em Angola – A descentralização administrativa e a 

resolução de ‘conflitos’ públicos através da arbitragem” com a participação (da esquerda para a direita) de Isabel 

Celeste Fonseca, Pedro Metello de Nápoles, Nuno Albuquerque, José Semedo, Nuno Villa-Lobos e Diogo Duarte 

de Campos. 
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// Conselho(s) Deontológico 
 

 

 

 
 
 
Manuel Santos Serra 
Presidente do Conselho Deontológico do CAAD 
Presidente do Supremo Tribunal Administrativo 1997-2009 

 
 
Entre os princípios basilares do Estado de direito democrático figura o do “acesso à justiça” 

por forma a garantir aos cidadãos a tutela jurisdicional plena e efectiva dos seus direitos ou 

interesses legalmente protegidos. 

 

Subjaz hoje o desafio da decisão atempada. 

Apelo a que os tribunais estatais não podem corresponder em termos satisfatórios, na medida 

em que não dispõem de condições para uma resposta cabal à vertiginosa procura do sistema 

judicial. 

  

O objectivo que perseguimos agora é o de estender o sistema de justiça para além do 

tradicional sistema de tribunais do Estado, e de o fazer articuladamente, para que as 

diferentes vias de acesso à Justiça não se atropelem ou afrontem, mas antes se diferenciem e 

complementem, na prestação de um melhor serviço de Justiça. 

 

Daí que sejam bem-vindas reformas na administração da Justiça, incentivando e reforçando a 

aplicação dos meios de resolução alternativa de litígios, de importância crescente na 

sociedade contemporânea e de ampla legitimidade, que resulta da vontade das partes em 

prevenir ou pôr fim aos litígios através daqueles meios alternativos, com a indispensável 

garantia de credibilidade, qualidade, celeridade e eficácia quanto às respectivas decisões. 

 

Deste modo, na base da racionalização e no desenvolvimento dos princípios da 

economicidade e da eficácia, a expansão do território de actuação da arbitragem é, hoje, não 

só legalmente admissível como também sistemicamente necessária, sobretudo em domínios 

de grande complexidade técnica.  
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Importa, pois, criar condições para o estabelecimento, em bases sólidas, de uma via célere e 

especializada, menos onerosa e mais informal, mas igualmente credível, de composição de litígios 

administrativos/tributários, naquelas áreas em que não seja necessária a intervenção de um tribunal do 

Estado. 

 

Credibilidade que, na arbitragem, passa, tem de passar, pela garantia da isenção, independência, 

imparcialidade e competência dos árbitros, quer através da aplicação de rigorosos critérios de 

recrutamento, quer através da instituição de um exigente regime de impedimentos, suspeições, 

escusas, afastamento, substituição e responsabilidade dos juízes-árbitros. 

  

Tudo isto existe já no regime de arbitragem fiscal a cargo do CAAD e o reconhecido êxito alcançado na 

actividade assim desenvolvida aconselha a aproximação entre esse regime e o da arbitragem 

administrativa, para que, nestas áreas do direito público, os tribunais estatais encontrem nos tribunais 

arbitrais parceiros condignos e unidos num objectivo comum: a realização da justiça em tempo útil, 

sem o que não poderá falar-se de um verdadeiro Estado de direito democrático. 
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// Arbitragem Administrativa 

 
A arbitragem nos litígios da contratação pública 
por Pedro Costa Gonçalves  

 
É pacífica a admissibilidade da arbitragem no domínio dos litígios relativos a contratos públicos. 

Desde 2004, com o CPTA, também é inquestionável que a arbitragem se estende à apreciação 

dos atos administrativos respeitantes à execução de contratos. Além disso, não se suscitam 

dúvidas de que, nesses dois âmbitos (contratos e atos administrativos contratuais), o litígio no 

processo arbitral pode dizer respeito à validade (legalidade) do contrato ou do ato. Ademais, 

está hoje acolhida a ideia de que a competência das instâncias arbitrais se estende às 

providências cautelares. Por fim, em alguns setores do ordenamento jurídico, assiste-se à 

configuração de modelos de arbitragem necessária. 

 

Pois bem, tendo o sistema jurídico alcançado esses patamares de evolução, revela-se oportuno 

equacionar o alargamento da arbitragem aos litígios pré-contratuais, que eclodem no decurso 

ou no âmbito de procedimentos de adjudicação de contratos públicos. Com efeito, os núcleos 

problemáticos ou dogmaticamente mais enfraquecidos de uma solução desse tipo parecem 

todos erradicados. Vejamos. 

 

É verdade que os procedimentos pré-contratuais são domínios com uma presença forte do ato 

administrativo, mas, sabemo-lo, o ato administrativo é, em geral, arbitrável. Além disso, como já 

há muito tempo foi evidenciado por alguns estudiosos, o ato pré-contratual da Administração é 

um “ato administrativo especial”, com um sentido negocial e ordenado à formação de um 

negócio. Não se trata, exatamente, de um ato de poder e de autoridade, mas de uma pronúncia 

que tem essa qualificação por causa do carácter decisório. 

 

É verdade que, nesse âmbito, ocupam um lugar decisivo, como mecanismo de garantia de 

tutela efetiva, as providências cautelares, mas as providências cautelares podem ser 

decretadas por tribunais arbitrais. 

 

É verdade que a arbitragem pressupõe, classicamente, o acordo dos litigantes, resultado que 

não se pode garantir à partida, mas a arbitragem também pode ser imposta por lei. De resto, 
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quanto a este último ponto, não seria sequer de excluir, pelo menos num primeiro momento, o 

desenho de um modelo de arbitragem voluntária especificamente no âmbito pré-contratual 

(baseado, por exemplo, na adesão à via arbitral aquando da apresentação da proposta). Em 

rigor, a possibilidade da arbitragem nestes termos já é possível hoje, no atual quadro legal. 

Contudo, o carácter poligonal e competitivo dos procedimentos pré-contratuais sugere alguma 

hostilidade a soluções de tipo arbitral, perceção que só um impulso legislativo poderá 

ultrapassar. 

 

No cenário anterior, estaria envolvido um modelo de arbitragem jurisdicional, com a intervenção 

de um tribunal arbitral, no exercício de funções jurisdicionais que teria expressão na prolação de 

uma sentença (v.g., sobre a legalidade de decisões de qualificação de candidatos, de 

adjudicação, de ordenação de concorrentes, mas também sobre a legalidade de peças do 

procedimento). 

 

No mesmo âmbito, uma outra possibilidade seria a arbitragem administrativa, mediante a 

atribuição a uma instância administrativa (v.g., um futuro regulador da contratação pública) de 

poderes unilaterais de resolução de litígios e de adoção de medidas cautelares e provisórias 

destinadas a assegurar o efeito útil das suas decisões e a tutela dos interesses em jogo. Agora, 

estaríamos diante de uma solução administrativa, com a intervenção de um órgão da 

Administração Pública e expressa, a final, numa decisão administrativa de resolução de litígios. 

Neste plano, seria especialmente oportuna a instituição de um organismo com funções de 

regulação do mercado da contratação pública, com poderes de intervenção dos dois lados 

desse mercado: entidades adjudicantes e operadores económicos. A competência arbitral 

acresceria, pois, a missões mais vastas, que poderiam passar pela definição de standards e de 

regras de boas práticas (v.g., no domínio da avaliação das propostas ou da qualificação dos 

candidatos), bem como por poderes de sanção administrativa e de resolução de litígios. 

 

Não tenho uma especial preferência por nenhum dos modelos referidos, podendo aliás pensar-

se em soluções mistas, quer de interação, quer de alternativa entre ambos os modelos. 

 

O que me parece seguro é, sim, o imperativo dirigido à ordem jurídica no sentido de 

disponibilizar formas alternativas de resolução de litígios, mais ágeis, mais céleres e mais 

económicas do que as formas de sentido único, que envolvem necessariamente o recurso ao 
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aparelho judicial do Estado. De resto, mais dia, menos dia, o Tribunal de Justiça vai acabar por 

forçar o Estado a adotar soluções do tipo das que aqui se equacionam, pois, pelo menos em 

matéria de contratação pública, a tanto exigem os princípios da efetividade do direito da União 

Europeia e da tutela jurisdicional efetiva. 
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Mediação de litígios jurídico-administrativos: algumas notas prospectivas 
por Domingos Soares Farinho  

 

1. A mediação administrativa enquanto mediação; 1.a) Auto-composição; 1.b) Voluntariedade; 1.c) Intervenção de um mediador; 2. As críticas à 

mediação; 2.1. A voluntariedade;  2.2. A ausência de executoriedade; 2.3. A qualificação dos mediadores; 3. A necessidade de uma matriz de 

risco contencioso e resolução de conflitos; 4. Os litígios jurídico-administrativos; 5. Algumas notas finais sobre desempenho administrativo e 

política de justiça administrativa 

 

 

1. A mediação administrativa enquanto mediação 
 

A mediação de conflitos jurídico-administrativos é, antes de mais, mediação. Partilha, por isso, 

com quaisquer outras áreas e objectos de litígios, as características essenciais da mediação, o 

que significa dizer que partilha as suas virtudes e vícios, bem como as críticas que lhe possam 

ser dirigidas. Assim, é importante, antes de mais, recuperarmos sumariamente as 

características essenciais da mediação, como hoje surgem legalmente tratadas em Portugal, 

nos termos da Lei n.º 29/2013, de 19 de Abril, doravante Lei de Mediação: 

 

1. a) Auto-composição 
 

Em primeiro lugar a mediação é uma forma de auto-composição do litígio, no que aliás se 

distingue das duas principais formas de resolução de conflitos, a judicial e a arbitral. Nela, são 

as próprias partes envolvidas no litígio que o resolvem, por acordo, não existindo um poder 

exterior que as substitua, impondo a decisão (cf. alínea a) do artigo 2.º da Lei de Mediação); 

 

1. b) Voluntariedade 
 

Dada a característica precedente, a mediação não pode deixar de ser uma forma voluntária de 

resolução de conflitos. Este aspecto não se confunde, contudo, com a obrigatoriedade que 

pode existir para as partes num contrato ou noutro tipo de relação jurídica de estarem presentes 

numa pré-mediação em caso de eclosão de um conflito. Contudo, nessa pré-mediação, que 

serve, especificamente, para informar da estrutura e finalidade da mediação, as partes podem 

recusar a mediação, pois de outro modo seria impossível uma verdadeira auto-composição do 

litígio (cf. artigos 4.º e 12.º da Lei da Mediação). 

 

1. c) Intervenção de um mediador 
 

O papel do mediador é fundamental e as suas características de isenção, neutralidade e 

aproximação das partes são outra das marcas da mediação (cf. artigos 6.º e 7.º da Lei de 
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Mediação). Em especial, é de destacar este último aspecto: o mediador explora os pontos de 

convergência entre as partes em litígio de modo a procurar que as partes possam superar ou 

minimizar os pontos que as contrapõem.  

 

2. As críticas à mediação 
 

A voluntariedade, juntamente com a ausência de executoriedade são as principais críticas 

lançadas à mediação, a que, por vezes, se junta a deficiente formação dos mediadores. Antes 

de avançarmos para as especificidades da mediação de litígios jurídico-administrativos importa, 

pois, deixar algumas palavras sobre estas três potenciais críticas. 

 

2.1. A voluntariedade 
 

A voluntariedade é vista como um aspecto negativo na medida em que permite a uma das  

partes impedir a composição do litígio simplesmente por se negar a submeter-se a mediação. 

Esta crítica é, evidentemente, certeira, mas está limitada ao universo de casos em que uma das 

partes não pretende contribuir directamente para resolução do conflito ou pretende a demora na 

sua resolução. Neste sentido cabe tanto ao legislador como ao mediador minimizarem as 

possibilidades destas situações virem a ocorrer. O legislador pode procurar orientar a mediação 

para tipo de litígios em que ambas as partes tenham, geralmente, interesse em retomar a 

relação jurídica ou fazê-la cessar por mútuo acordo e pode, além disso, estimular a utilização da 

mediação através de vantagens associadas a sua utilização, nomeadamente através da 

suspensão de prazos de prescrição e de caducidade para a utilização de outros meios de 

resolução de litígios (cf. artigo 13.º da Lei da Mediação). Por outro lado, o mediador, na sessão 

informativa de pré-mediação deve sublinhar, sobretudo à parte que denote menor interesse na 

mediação, as vantagens oferecidas por este meio de resolução de conflitos, em particular o 

menor dispêndio de tempo e o menor custo financeiro. 

 

2.2. A ausência de executoriedade 
 

A ausência de executoriedade é uma crítica que ficou parcialmente esgotada com a Lei da 

Mediação, em que se prevê explicitamente um princípio de executoriedade e desde que 

cumpridos os requisitos das alíneas do n.º 1 do artigo 9.º da Lei. Mas mesmo fora dos casos 

previstos no artigo 9.º a questão da executoriedade parece-me uma falsa questão e também 

aqui o papel do mediador em pré-mediação é fundamental para informar que, mesmo nas 

situações em que o acordo de mediação não constitui ope legis título executivo pode ser 



              
 

 
CAAD NEWSLETTER                                                 10.                                                    setembro 2014 

requerida a sua homologação judicial para adquira essa natureza, nos termos do artigo 14.º da 

Lei de Mediação, para os conflitos civis e comerciais.  

 

No que diz respeito à aplicação do princípio do artigo 9.º da Lei da Mediação à mediação de 

litígios jurídico-administrativos levantam-se alguns problemas. Dada a total ausência de 

tratamento normativo deste tipo de mediação, a verificação dos requisitos previstos na Lei da 

Mediação levantam diversas dúvidas, sendo de questionar se o princípio em causa poderia ser 

aplicado à mediação administrativa, o que criaria um círculo vicioso, uma vez que não sendo 

tendo os acordos executoriedade automática e não sendo possível homologá-los para que tal 

eficácia lhes fosse conferida nunca poderão ser título executivo.  

 

2.3. A qualificação dos mediadores 
 

Um dos aspectos que surge por vezes recenseado pelos investigadores dos sistemas de justiça 

como limitador da utilização da mediação é a percepção pelos utentes de que o mediador não 

oferece garantias de qualidade ou, pelo menos, não oferece as mesmas garantias que um juiz 

ou um árbitro. Entendemos dever distinguir dois aspectos. Em primeiro lugar, deve combater-se 

a ideia errada de que devemos procurar no mediador o mesmo que procuramos num juiz ou 

num árbitro. Exceptuada a qualidade comum de isenção, ao mediador não é exigível que tenha 

os conhecimentos técnico-jurídicos que é exigível a um juiz ou a um árbitro, pela simples razão 

que o mediador desempenha uma função distinta da desses operadores jurídicos. O mediador 

deve garantir que existem condições para discutir soluções para o conflito jurídico e, 

eventualmente, para chegar a um acordo. Contudo, um acordo, nos termos jurídicos acordados 

pelas partes, evidentemente, em muitos casos, com o auxílio de advogados. Daí estarmos 

perante uma auto-composição, não se podendo pedir ao mediador que resolva o conflito com 

recurso a conhecimentos jurídicos que não tem, nem tem que ter.  

 

Aspecto distinto do referido acima prende-se com a formação de base como mediador e a 

formação específica para ser mediador de um certo tipo de litígios que, pela sua especialidade 

(não apenas jurídica), justifica conhecimentos e formação complementares, que permitam ao 

mediador chegar melhor às partes, compreender melhor as suas posições e assim poder 

desempenhar de modo mais eficiente e profícuo a sua função. No sentido de assegurar uma 

maior credibilidade dos mediadores, através da formação, da competência e da avaliação, a Lei 

da Mediação deu particular atenção a estes domínios, prevendo um estatuto do mediador de 

conflitos nos artigos 23.º e seguintes da Lei, onde são abordadas as questões da formação (cf. 

artigo 24.º), direitos e deveres (cf. artigos 25.º e 26.º), garantias de imparcialidade (cf. artigos 
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27.º e 28.º), além disso é prevista uma lista de mediadores de conflitos organizada pelo 

Ministério da Justiça (cf. alínea e) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 9.º, bem como a Portaria n.º 

344/2013, de 27 de novembro). 

 

3. A necessidade de uma matriz de risco contencioso e resolução de conflitos 
 

Pelo que fica dito anteriormente ressalta a importância de os utentes de sistemas de justiça em 

que exista uma pluralidade de formas de resolução do mesmo tipo de conflitos poderem contar 

com formas de avaliar qual o tipo de resolução de conflitos que melhor se adequam à sua 

situação. Em vários países são já muitas as sociedades de advogados que oferecem este 

serviço, baseado quer em informação recolhida pelas próprias sociedades, quer em informação 

pública prestada pelo Estado. De futuro, Portugal devia apostar, senão num sistema própria de 

aferição de risco e resolução de conflitos, pelo menos na melhoria dos indicadores que 

permitem a terceiros - sociedades de advogados, universidades, etc - criar matrizes de 

avaliação de risco e resolução de conflitos. Uma das principais vantagens da existência de 

ferramentas deste tipo no âmbito do sistema de justiça é a melhoria da oferta de serviços ao 

utente e, no que ao nosso tema diz respeito, uma capacidade de discernir com objectividade 

quando é melhor optar pela mediação, quer em exclusivo, quer como elemento preventivo de 

um processo judicial ou arbitral.  

 

4. Os litígios jurídico-administrativos 
 

A principal novidade que os conflitos jurídico-administrativos trazem à discussão sobre a 

bondade da utilização da mediação como forma de resolução de litígios, prende-se com um 

aspecto que é também capital na discussão sobre a arbitrabilidade administrativa e que diz 

respeito à disponibilidade do objecto dos litígios, nomeadamente por estar em causa o interesse 

público. O exemplo máximo é respeitante à validade de actos administrativos, por oposição a 

situações contratuais ou de responsabilidade da Administração. Dir-se-ia que, se só na revisão 

do CPTA, que actualmente decorre, se assumiu a vontade de permitir a arbitrabilidade 

substantiva de litígios sobre a validade de todos os actos administrativos, a mediação sobre 

esse mesmo tipo de litígios estaria igualmente dependente desta revisão em curso. Contudo, a 

mediação, dado a sua natureza auto-compositiva enfrenta, quando à disponibilidade do objecto 

do litígio, um escolho suplementar. Alguns críticos argumentam que o decisor administrativo, 

que conformou com a sua decisão, um certo entendimento da prossecução do interesse 

público, não pode dispor desse entendimento, podendo apenas ser obrigado a alterá-los nos 

termos de decisão judicial (e, antecipa-se, arbitral). Esta é, contudo, de um ponto de vista 
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estritamente jurídico, uma falsa questão, podendo apenas ter relevo de uma perspectiva de 

governo interno das instituições da Administração Pública, em que o decisor não queira perder 

a face com a alteração da sua decisão, preferindo escudar-se numa decisão externa, que lhe é 

imposta. Este modo de ver deve ser obviamente combatido, a partir de boas práticas de 

governo institucional público, que fomentem não apenas a concertação de decisões, mas o 

princípio da sua revisibilidade unilateral, por mérito ou ilegalidade. Este princípio, aliás, decorre 

das próprias normas do Código do Procedimento Administrativo sobre actos secundários, 

maxime, a revogação, demonstrando-se que o autor dos actos administrativos cujo mérito ou 

validade é questionada (até pelo próprio) pode, nos termos legais, lançar mão de um conjunto 

de actos secundários destinados a proceder à sua alteração (lato sensu: incluindo a sua 

destruição).  

 

Nesta medida, face às possibilidades que a lei prevê para o tratamento do acto administrativo 

primário pelo seu autor e face aos pedidos que o particular destinatário pode formular a 

mediação administrativa deve ser vista como uma garantia administrativa que se insere entre as 

clássicas garantias graciosas - a reclamação e o recurso hierárquico - e as garantias judiciais. 

Do que se trata é, afinal, de permitir que o responsável legal por uma certa actuação 

administrativa possa alterar a sua acção e/ou responder por ela nos termos de um pedido de 

um particular, mediado por um terceiro especializado, o mediador.  

Note-se que a circunstância de estar em causa - como sempre estará - a modelação do 

interesse público não contende com o recurso à mediação, na medida em que esta apenas 

convoca os meios jurídicos que já estariam disponíveis quer por iniciativa própria num 

procedimento de alteração/revogação, quer por iniciativa do particular num procedimento de 

reclamação, quer, finalmente num processo judicial. De um ponto de vista jurídico, do que se 

trata, com a mediação de litígios administrativos, é tão-só de integrar um novo sub-

procedimento em que surge um coadjuvante exterior à relação jurídico-administrativa, com o 

propósito de auxiliar as partes a (re)configurarem essa mesma relação, nos estritos termos 

legais em que tal é possível.  

 

Porém, a mediação administrativa pode ter um alcance ainda maior se considerarmos os litígios 

que surgem durante o procedimento principal e que tantas vezes obstam ao seu avanço, 

gerando recursos hierárquicos ou acções judicias. Também aqui a mediação pode ser utilizada 

como forma de composição do conflito, o que significará, igualmente, uma melhor prossecução 

do interesse público. Note-se que na versão revista do Código do Procedimento Administrativo, 

que se encontra para aprovação pelo Governo, abre-se o procedimento a novos mecanismos 

de concertação, quer com a figura do auxílio administrativo, quer com a figura dos acordos 
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endoprocedimentais. Pois bem, a mediação administrativa surge aqui, a propósito de litígios 

emergentes no decurso do procedimento, como um terceiro mecanismo que convoca a 

concertação, com auxílio de um mediador, para superar os conflitos existentes, substantivos ou 

procedimentais. 

 

O problema a resolver hoje é, pois, um problema procedimental e não substantivo. À 

semelhança do que se fez no CPTA para a arbitragem administrativa, devem ser previstas 

regras para a mediação administrativa. Essa regras deviam prever, desde logo, a competência 

dos decisores administrativos para aceitarem as mediações e para se vincularem a convenções 

de mediação, esclarecendo quaisquer problemas ulteriores respeitantes ao princípio da 

competência face aos poderes que são já atribuídos aos órgãos administrativos em matéria de 

participação procedimental. Além disso, as regras sobre mediação administrativa deviam 

igualmente prever o desenrolar do procedimento de mediação, com regras mínimas sobre 

prescrição, duração, escolha de mediadores, homologação e executoriedade, entre outros 

aspectos que o legislador teve o cuidado de regular na Lei da Mediação, a propósito da 

mediação em matéria civil e comercial, e que podem servir de base de trabalho ao futuro 

tratamento normativo da mediação em matéria administrativa. 

 

5. Algumas notas finais sobre desempenho administrativo e política de justiça 
administrativa 

 

Como se procurou demonstrar não existem obstáculos jurídicos substantivos à utilização da 

mediação administrativa, embora existam escolhos procedimentais, sendo os principais 

obstáculos de natureza organizacional e administrativa. Com efeito, as duas razões que me 

parece impedirem a disseminação da mediação administrativa são (i) a renitência dos decisores 

administrativos em aceitarem discutir e/ou alterar uma actuação jurídica sua em ambiente de 

mediação e (ii) a suspeição sobre a qualidade e a mais-valia do mediador. 

 

No que diz respeito ao primeiro obstáculo à mediação administrativa parece-nos que este, para 

além de ser substancialmente diminuído com a superação do segundo obstáculo, só pode ser 

removido com uma cultura de forte promoção vertical, do topo da hierarquia administrativa para 

a sua base, da utilização da mediação como forma de resolução de conflitos mais célere e 

menos dispendiosa para a Administração e, logo, melhor para a eficiente prossecução do 

interesse público. Aqui, evidentemente, é de realçar a importância da existência de uma matriz 

de risco contencioso e resolução de conflitos para a própria Administração Pública, que habilite 

os decisores administrativos a decidir pelo meio de resolução de litígios mais adequado para o 
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caso concreto, com base em indicadores e razões objectivas. A mediação não é uma panaceia 

em si mesma, mas pode ser uma ferramenta preferencial de resolução de conflitos em muito 

casos, sobretudo no decurso de procedimentos administrativos em que tanto o particular como 

a Administração têm interesse no seu rápido e bom desfecho e na manutenção em bons termos 

da relação jurídica. A opção pela mediação será mais facilmente lembrada, aceite e assumida 

pelos decisores administrativos quanto mais estes conhecerem e assimilarem as suas 

vantagens, permitindo combater a renitência em terem de assumir uma alteração motu proprio 

de uma conduta que haviam realizado previamente, como se da assunção de um erro se 

tratasse. É este aspecto que deve ser combatido. 

 

No que diz respeito ao segundo obstáculo é necessário fazer-se mais quanto à formação de 

mediadores de litígios jurídico-administrativos. A Lei da Mediação é um bom ponto de partida e 

deve ser encarado com um mínimo garantístico a partir do qual se deve ter a ambição de ir 

mais além. Universidades, sociedades de advogados com forte presença no direito 

administrativo, e centros de mediação e arbitragem administrativas devem unir esforços para 

melhorar a oferta de formação em mediação administrativa de modo a credibilizar a função de 

mediador nesta área, afastando suspeições e constituindo a mediação de conflitos jurídico-

administrativos como um serviço de justiça com uma mais valia distintiva face aos meios hetero-

compositivos de resolução de conflitos.  

 

Aprovada um quadro legal da mediação de litígios jurídico-administrativos e tomadas medidas 

para responder aos obstáculos que apresentei acima, a mediação como forma de resolução de 

conflitos apresenta-se como uma opção preferencial num grande número de conflitos jurídico-

administrativos, incluindo mesmo, intra-administrativos. 
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Lei geral do trabalho em funções públicas: principais inovações 
por Miguel Lucas Pires  

 

1. No passado dia 1 de Agosto, entrou em vigor a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 

(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho (art.º 44.º desta última Lei). 

 

Deste logo, cumpre realçar o inequívoco espírito codificador, que se saúda, ao reunir num único 

diploma matérias que, até então, se encontravam dispersas por diversa legislação avulsa, 

sobretudo as Leis n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, n.º 58/08, de 9 de Setembro e n.º 59/2008, 

de 11 de Setembro, todas revogadas com a entrada em vigor da LTFP (art.º 42.º, n.º 1, da Lei 

n.º 35/2014). No entanto, a revogação da Lei n.º 12-A/2008 não abrange, como se verá, os 

art.ºs 88.º a 115.º deste diploma. 

 

Todavia, o desígnio codificador não foi cabalmente alcançado, porquanto relevantes 

problemáticas inerentes à relação jurídica de emprego público não obtiveram acolhimento na 

LTFP, como sucede, nomeadamente, as respeitantes à tramitação dos procedimentos 

concursais, às questões retributivas (quer no que concerne à tabela remuneratória propriamente 

dita, quer no que tange à definição dos níveis e posições remuneratórias, quer ainda 

relativamente aos suplementos remuneratórios) e a alguns aspectos do procedimento de 

requalificação: em todos estes casos, a LTFP remete para legislação avulsa (art.º 42.º, n.º 2, da 

Lei n.º 35/2014). 

 

Nas linhas que se seguem procuraremos, muito sinteticamente, enumerar as principais 

inovações introduzidas pela LTFP que se nos afiguram mais relevantes, abordando, em 

primeiro lugar, os pressupostos e os efeitos resultantes da integração de um trabalhador em 

processo de requalificação, em seguida a ampliação da eficácia dos acordos colectivos de 

trabalho e, por fim, a eliminação dos regulamentos ou portarias de extinção e, por fim, a 

remissão genérica para o Código do Trabalho. 

 

2. Os art.ºs 245.º e seguintes da LTFP consagram, de modo inovador, a possibilidade de 

despedimento de um trabalhador que exerça funções públicas, na sequência de um processo 

de requalificação. 

 

Contudo, esta causa de extinção do vínculo não se aplica aos trabalhadores nomeados (isto é, 

aos que exerçam funções de autoridade e soberania – art.º 8.º), bem como aos trabalhadores 
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contratados não abrangidos pela cláusula de salvaguarda contida no art.º 88.º, n.º 4, da Lei n.º 

12-A/2008, de 27 de Fevereiro (esta cláusula protege os trabalhadores titulares do estatuto de 

funcionários públicos, constituído antes de 1 de Janeiro de 2009). Quer uns, quer outros podem 

permanecer indefinidamente em situação de requalificação, sem que seja promovido o 

respectivo despedimento (art.º 259.º). 

 

Em suma, apenas os contratados após 1 de Janeiro de 2009, bem como os contratados em 

momento anterior mas não titulares, nessa data, de um vínculo por tempo indeterminado, 

passam a poder ser despedidos na sequência de um processo de requalificação. 

 

A não aplicação deste motivo objectivo de cessação do vínculo aos trabalhadores protegidos 

pela cláusula de salvaguarda contida no art.º 88.º, n.º 4, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 

Fevereiro, resulta da imposição nesse sentido constante do Acórdão do Tribunal Constitucional 

n.º 474/2013, de 29 de Agosto, que declarou inconstitucional essa solução, relativamente a um 

outro projecto de diploma sobre esta matéria. 

 

A mesma decisão do Tribunal Constitucional veio também declarar a inconstitucionalidade de 

um dos possíveis pressupostos conducentes ao início de um processo de requalificação, qual 

seja o que se prendia com a invocação exclusiva de motivos de índole orçamental. 

 

Ora, lendo o art.º 245.º da LTFP percebemos que esta lei persiste, embora com uma redacção 

ligeiramente diversa, em erigir razões do foro orçamental como potencialmente legitimadoras do 

lançamento de um processo de requalificação, circunstância que, à face da jurisprudência 

constitucional, coloca dúvidas quanto à conformidade de tal solução com a Lei Fundamental. 

 

3. Até agora, a eficácia dos acordos colectivos de trabalho obedecia ao princípio da filiação, à 

imagem do que sucede no âmbito do Código do Trabalho. 

 

Desse princípio resultava que um acordo colectivo de trabalho apenas vinculava os 

trabalhadores filiados nos sindicatos que o houvessem subscrito, ou os que fossem membros 

da associação sindical filiada na união, federação ou confederação sindical outorgante. A sua 

aplicabilidade podia, no entanto, ser alargada a outros trabalhadores através da aprovação, por 

parte do Governo, de um regulamento ou portaria de extensão. 

 

Contudo, o n.º 3 do art.º 370.º passa a determinar que os acordo colectivos se aplicam, directa 

e imediatamente, aos restantes trabalhadores integrados em carreira ou em funções no 
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empregador público a que é aplicável o acordo colectivo de trabalho: em suma, qualquer 

trabalhador passa a estar vinculado por um acordo colectivo, mesmo os não sindicalizados e, 

também, os filiados em sindicatos que não o tivessem rubricado. 

 

Concede-se, porém, aos trabalhadores não filiados no sindicato subscritor o direito de oposição 

expressa, a exercer no prazo de 15 dias, a contar da data entrada em vigor do acordo colectivo, 

através de comunicação escrita dirigida ao empregador público (art.º 370.º, n.º 4). 

 

A titularidade deste direito de oposição pertence ao trabalhador não sindicalizado ou, se for 

filiado numa associação sindical diversa da subscritora do acordo, a esta última entidade. 

 

Esta inovação não possui efeitos meramente prospectivos, vinculando mesmo os acordos 

colectivos em vigentes à data da entrada em vigor da LTFP, com a nuance de se consagrar um 

prazo mais alargado para o exercício do direito de oposição por parte dos trabalhadores não 

sindicalizados ou filiados em associação sindical diversa da subscritora do acordo (art.º 10.º, 

n.ºs 1 e 2, da Lei n.º 35/2014). 

 

Atendendo a este alargamento substancial do alcance dos acordos colectivos, são eliminados 

os regulamentos de extensão (art.º 10.º, n.º 3, da Lei n.º 35/204 e art.º 13.º, a contrario). 

 

Intimamente relacionada com esta problemática encontra-se uma outra, atinente à relação entre 

os instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho em geral (e, portanto, também dos 

acordos colectivos) e a lei, que também foi objecto de alteração na LTFP. 

 

De facto, até agora os instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho apenas podiam 

afastar o regime legal quando estabelecessem condições mais favoráveis aos trabalhadores e, 

ainda, se das normas legais não resultasse o contrário. Ora, de acordo com a remissão contida 

na alínea a) do n.º 1 do art.º 4.º para o Código do Trabalho, as normas legais passam a poder 

ser alteradas mesmo em sentido menos favorável ao trabalhador, salvo no que respeita a um 

leque de matérias nas quais os instrumentos de regulamentação colectiva do trabalho 

continuam a apenas poder afastar o regime legal em sentido mais favorável aos trabalhadores 

(art.º 3.º, n.º 3, alíneas a) a n), do Código do Trabalho). 

 

4. Se a aproximação do regime de emprego público face ao seu congénere privado não 

constitui propriamente uma novidade, não é menos verdade que a LTFP consagra uma nova 

etapa neste percurso. 
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Com efeito, a remissão geral para o Código do Trabalho (art.º 4.º) significa, pelo menos numa 

primeira leitura, a aplicação da lei laboral privada em todos os aspectos da relação laboral não 

expressamente regulados na LTFP. 

 

Todavia, se do ponto de vista da política legislativa a solução suscita questões relevantes mas 

que extravasam do âmbito deste texto, inserindo-se num caminho trilhado há já diversos anos, 

não menos importantes são as interrogações decorrentes da técnica legislativa subjacente a 

este art.º 4.º. 

 

Mais precisamente, não se percebe a redundância, patente ao longo de toda a LTFP a respeito 

de diversos domínios sectoriais, da remissão para o Código do Trabalho e, sobretudo, julgamos 

que será fonte de enormes dúvidas de aplicação o facto de a remissão para a lei laboral privada 

ser dirigida a normas cuja aplicação se pode revelar inconciliável com normas e princípios 

consagrados na LTFP. 

 

Atendendo a esta presumível maior conflitualidade, associada à já existente e resultante das 

sucessivas diminuições dos direitos e garantias dos trabalhadores da Administração Pública, 

augura-se um incremento das pendências junto dos tribunais administrativos, surgindo o 

recurso à via arbitral e ao Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD), em particular, como 

uma alternativa particularmente atractiva. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas Anotada e Comentada” é o novo livro de 
Miguel Lucas Pires. A apresentação da obra, das Edições Almedina, terá lugar no dia 10 de 
setembro, em Lisboa  

A sessão contará com a presença do autor, estando a apresentação do livro a cargo do presidente 
do Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD), Nuno Villa-Lobos. 

Esta compilação anotada surge em consequência da recente publicação em Diário da República 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. 

A obra pretende “realçar os principais aspetos em que a regulamentação agora aprovada 
consagra soluções distintas das que até agora encontravam acolhimento legal”. 
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Uma nova vida para a arbitragem administrativa:  
o impulso da revisão do CPTA 

por Filomena Vieira  

 

A revisão do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA) e a correspondente 

Proposta de Lei submetida a consulta pública permitem a recolocação, na ordem do dia, do 

tema da arbitragem no domínio administrativo1. 

 

Se é certo que a arbitragem administrativa encontra, desde há muito, enquadramento legal, 

quer de natureza geral, quer especial, a verdade é que, particularmente por oposição ao 

florescimento a que se assistiu em sede deste modo de resolução alternativa de litígios 

resultante da vinculação da Administração Tributária ao Centro de Arbitragem Administrativa 

(CAAD), a arbitragem administrativa institucionalizada se tem revelado, até ao momento, com 

indesmentíveis limitações2. 

 

Para esta situação contribuíram, em nosso entender, factores de distinta natureza. 

 

O primeiro deles reside na limitação objectiva das situações jurídico-administrativas passíveis 

de apreciação pela jurisdição arbitral, de acordo com o estatuído no artigo 180º, nº 1 do Código 

de Processos nos Tribunais Administrativos que limita a constituição de tribunal arbitral ao 

julgamento de i) questões respeitantes a contratos, incluindo a apreciação de actos 

administrativos relativos à respectiva execução; ii) questões de responsabilidade civil 

extracontratual, incluindo a efectivação de direito de regresso; iii) litígios emergentes de 

relações jurídicas de emprego público, quando não estejam em causa direitos indisponíveis e 

quando não resultem de acidente de trabalho ou de doença profissional e, por fim, iv) questões 

                                                
1
 Interessa-nos aqui particularmente a questão da arbitragem institucionalizada, não se cuidando da arbitragem em contratos 

cujas bases gerais são aprovadas por diploma legal, ou cujas minutas são aprovadas por Resolução do Conselho de Ministros. 

Vd., relativamente a estes, ISABEL CELESTE DA FONSECA, “A arbitragem administrativa: uma realidade com futuro?” in A 

Arbitragem Administrativa e Tributária, pp. 165 a 172. 

2 A confirmá-lo está, desde logo, o facto de, entre os meses de Fevereiro de 2013 e Setembro de 2014, apenas terem sido 

proferidos 17 acórdãos arbitrais em matéria administrativa, por contraponto aos 212 prolatados em matéria fiscal, de acordo 

com a informação disponibilizada no sítio do CAAD, dos quais 16 tiveram por objecto questões suscitadas no âmbito de 

relações jurídicas de emprego público e apenas um visou a apreciação de um contrato de prestação de serviços. 
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relativas a actos administrativos que possam ser revogados sem fundamento na sua invalidade, 

nos termos da lei substantiva. 

 

O facto de, em sede contratual, o legislador ter excluído da jurisdição arbitral todos os actos 

administrativos praticados no procedimento pré-contratual – propugnando a tese da 

inarbitrabilidade dos actos administrativos, provavelmente resultante da confusão no conteúdo 

da solução arbitral entre os poderes de iusdicere e de ius imperii – constitui expressão de uma 

defesa mais vasta da insindicabilidade arbitral de actos administrativos. 

 

Esta posição adoptada até agora pelo legislador administrativo não pode deixar de ser olhada 

com alguma curiosidade porquanto, tendo-se assistido nas últimas duas décadas (em Portugal), 

à defesa da consagração de um contencioso administrativo como um domínio de apreciação e 

composição de relações jurídicas administrativas, procurando banir o velho processo contra o 

acto, se verifica que a solução até agora consagrada no CPTA é ainda tributária do 

entendimento segundo o qual o controlo da legalidade de actos administrativos praticados pelos 

órgãos da Administração Pública no exercício dos seus poderes (unilaterais) de autoridade 

apenas pode realizar-se junto dos Tribunais estatais3. 

 

Na verdade, é com alguma dificuldade inicial que nos deparamos com a resistência 

relativamente à apreciação da legalidade dos actos administrativos por tribunais arbitrais, 

mormente atendendo ao facto de estes exercerem constitucionalmente o poder jurisdicional, 

sendo as suas decisões obrigatórias para as partes e susceptíveis de execução coerciva pelos 

tribunais do Estado4 5. 

 

Cremos, todavia, que a questão se prende primacialmente com a apreciação sobre a 

disponibilidade ou indisponibilidade dos direitos6 em causa, sempre que se esteja perante uma 

actuação unilateral da Administração Pública consubstanciada num acto ablativo7.  

 

                                                
3
 Esta afirmação não prejudica o conhecimento incidental sobre a legalidade dos actos administrativos passível de ocorrer no 

âmbito dos processos arbitrais. 
4
 Vd. artigo 42º, nº 7 da Lei da Arbitragem Voluntária, aprovada pela Lei nº 63/2011, de 14 de Dezembro. 

5
 Sobre este aspecto, ISABEL CELESTE DA FONSECA, ob. cit., pág. 162. 

6
 No sentido de que dispor de um direito é a possibilidade de transigir sobre o mesmo, vd. Raúl Ventura in “Convenção de 

Arbitragem”, Revista da Ordem dos Advogados, pág. 330. 
7
 Excluímos desta análise os casos em que a definição da situação jurídica pode ser também objecto de contrato. 
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Se é certo que os órgãos administrativos apenas podem exercer a sua actividade com vista à 

prossecução do interesse público, constituindo a lei o parâmetro-fundamento, critério e limite de 

toda a actividade administrativa, surge como legítima a questão de saber se e, em caso 

afirmativo, qual o espaço em que pode ser permitido à Administração dispor do dever de 

actuação segundo o princípio da legalidade, designadamente transigindo no âmbito de um 

processo arbitral8.  

 

Na perspectiva do julgador-árbitro, a mesma questão permite equacionar sobre a 

admissibilidade do recurso à composição de interesses9 e à equidade no âmbito da arbitragem 

em matéria administrativa. 

 

Na verdade, por força da sujeição dos órgãos administrativos ao princípio da legalidade não 

parece poder admitir-se, por um lado, que a Administração Pública possa defender interesses 

públicos fora do círculo da legalidade, ainda que atendendo à formulação principial que esta 

encerra, pelo que nenhuma composição de interesses num litígio que envolva pessoas 

colectivas públicas pode determinar por parte destas um incumprimento das vinculações a que 

legalmente se encontrem submetidas10. Por outro lado, e decorrente desta limitação, surgiria 

como plenamente justificada a opção do legislador no supracitado artigo 180º, nº 1 alínea c) do 

CPTA, isto é, a arbitrabilidade limitar-se-ia sempre e em qualquer caso à sindicância dos actos 

administrativos revogáveis com fundamento no mérito, pois apenas nesse domínio seria 

permitida a resolução do litígio através da composição dos interesses em confronto. 

 

Significa isto, portanto, que a arbitragem administrativa seria, assim, uma reserva de não 

sindicabilidade pelos tribunais do Estado, isto é, no que diz respeito à apreciação jurisdicional 

dos actos administrativos, o lugar reservado à arbitragem seria o excluído da jurisdição estadual 

administrativa. 

                                                
8
 Admite-se que a questão seja, neste domínio, idêntica no âmbito dos tribunais do Estado. Todavia, assume especial relevo em 

sede arbitral já que a susceptibilidade de transigir constitui um requisito de sujeição à jurisdição arbitral, nos termos da Lei da 

Arbitragem Voluntária. 
9
 A referência à composição de interesses não pode ser entendida como mero recurso aos princípios da proporcionalidade, na 

sua dupla vertente, porquanto estar-se-ia, ainda aí, no domínio do direito constituído. 

10
 Neste âmbito, é hoje particularmente significativo o conjunto de normas de natureza financeira e orçamental, designadamente 

em sede de assunção de compromissos, cuja complexidade de aplicação permite aos titulares dos órgãos administrativos 

incorrer em responsabilidade financeira, ainda que considerando terem decidido no melhor interesse para o erário público. 
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Uma outra questão que tem suscitado legítimas dúvidas sobre a arbitragem em matéria 

administrativa prende-se com a irrecorribilidade das decisões arbitrais11 que, especialmente 

para as entidades públicas, pode ser assumida como uma autolimitação nos mecanismos de 

defesa da prossecução do interesse público. 

 

É conhecida, a este propósito, a jurisprudência do Tribunal Constitucional que, salvo no âmbito 

da jurisdição penal, tem de modo continuado defendido que o acesso ao Direito e o direito à 

tutela jurisdicional efectiva consagrados nos artigos 20º, nº 1 e 268º, nº 4 da CRP encontram 

densificação bastante no princípio pro actione enquanto direito de abertura de um processo, 

após a apresentação da pretensão inicial, com o consequente dever de o órgão jurisdicional 

sobre ela se pronunciar, mediante decisão fundamentada12, deles excluindo a exigibilidade de 

um duplo grau de jurisdição. 

 

Este enunciado relaciona-se intrinsecamente com a inexistência de impedimento legal de as 

pessoas colectivas públicas se vincularem através da convenção arbitral a que os árbitros 

julguem segundo a equidade, renunciando, desse modo, ao direito a recorrer para o tribunal 

estadual competente da sentença arbitral que venha a ser proferida (artigo 39º, nº 4 da Lei da 

Arbitragem Voluntária (LAV)). 

 

Ora, se a remissão das partes para uma decisão segundo a equidade revela uma intenção de, 

pelo menos parcialmente, abdicar do direito positivo13 14, é legítimo questionar se, face ao 

princípio da legalidade conformador da actividade administrativa, podem as pessoas colectivas 

públicas celebrar convenção arbitral com tal definição. Inclinamo-nos para uma resposta em 

sentido negativo, porquanto a esfera jurídica das pessoas colectivas públicas não comporta a 
                                                
11 Referimo-nos genericamente a irrecorribilidade, ressalvando, quer as situações de pedido de anulação, quer a impugnação 

prevista pelas partes no compromisso arbitral – ainda que esta última seja de muito pouco alcance porquanto as partes 

habitualmente privilegiam a celeridade na obtenção de uma decisão definitiva, prescindindo do direito à interposição de 

recurso.   
12

 Vd., por todos, o Acórdão do Tribunal Constitucional nº 520/2007, Proc. nº 386/07, publicado no DR, 2ª série, nº 234, de 

05.12.2007. 
13

 A expressão é de MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, vol. I, pág. 611. 
14

 Na perspectiva das entidades públicas esta questão encerra limitações que não podem ser descuradas, designadamente no que 

diz respeito à (não) extensão da autoridade do caso julgado das sentenças arbitrais às decisões a proferir pelo Tribunal de 

Contas para efectivação de responsabilidade financeira. Vd., a este propósito, por todos, o Acórdão do Tribunal de Contas nº 

2/2013, 3ª secção (R.O. nº 5-JRF/2012, P. nº 5 JRF/2003) e o voto de vencido do Conselheiro Carlos Cadilha quanto à 7ª 

conclusão do Parecer do Conselho Consultivo da PGR nº 130/2002, de 30.04.2003, disponíveis, respectivamente, em 

www.tcontas.pt e em www.dgsi.pt, que acompanhamos. 
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disponibilidade sobre o nível de sujeição às normas jurídicas – o que nos faria regressar 

novamente ao âmbito legal da discricionariedade administrativa e à fundamentação da escolha 

do legislador do CPTA. 

 

Feitas as considerações que antecedem, aplicáveis à arbitragem administrativa, quer 

convencional, quer institucionalizada, impõe-se concluir que, até ao presente, o legislador optou 

pela promoção da arbitragem institucionalizada apenas em matéria tributária, desde logo 

admitindo como objecto a apreciação da declaração de ilegalidade de um alargado elenco de 

actos, contrariamente ao que sucedeu na arbitragem administrativa, na qual manteve um 

elevado nível de contenção objectiva. 

 

Não cabendo nesta sede dilucidar os fundamentos que possam ter estado na origem da opção 

legislativa, o certo é que o regime legal da arbitragem tributária e a vinculação da Administração 

Tributária à jurisdição arbitral institucionalizada consubstanciaram um alargamento da tutela 

jurisdicional efectiva por parte dos sujeitos passivos no domínio fiscal.  

 

Por sua vez, a institucionalização da arbitragem tributária junto do CAAD constituiu uma 

garantia adicional de qualidade técnica, isenção, imparcialidade e objectividade dos árbitros e 

das suas decisões, inegavelmente resultante da aprovação do Código Deontológico pelo 

Conselho Deontológico, presidido por membro do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais. 

 

Por outro lado, impondo aos árbitros a obrigação de decidir de acordo com o direito constituído 

e estabelecendo expressamente as situações em que é admitido recurso, quer para o Tribunal 

Central Administrativo, quer para o Supremo Tribunal Administrativo quer, finalmente, para o 

Tribunal Constitucional, o legislador procedeu à criação de um regime jurídico susceptível de 

contribuir para o reforço dos meios de resolução de conflitos sem que ao mesmo possa ser 

imputada uma característica de desjuridificação do processo assim definido. 

 

Confrontada a Proposta de Lei de revisão do CPTA15, pode afirmar-se que, em nosso entender, 

as mais relevantes alterações propostas no que à matéria da arbitragem diz respeito se 

prendem com a consagração da possibilidade de constituição de tribunal arbitral para o 

julgamento de questões respeitantes à apreciação da validade de actos administrativos relativos 

                                                
15

 Seguimos o texto disponível para consulta pública em www.portugal.gov.pt. 
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à formação do contrato16 e, de modo mais amplo, à validade de actos administrativos, 

alargando-se as matérias susceptíveis de ser objecto de composição de litígio em centros de 

arbitragem permanente17 e definindo como princípio a publicidade das sentenças arbitrais18 19. 

 

Consideramos, pois, que através do alargamento do âmbito de aplicação objectivo, operado 

pela revisão do CPTA, o legislador poderá promover a arbitragem administrativa 

institucionalizada, designadamente usufruindo do pleno funcionamento da associação CAAD - 

Centro de Arbitragem Administrativa, contribuindo desse modo para a promoção, não apenas 

do acesso ao Direito, mas igualmente dos princípios da publicidade e da transparência que têm 

de ser particularmente estimados quando em causa se encontram relações jurídicas entre 

particulares e a Administração Pública.  

                                                
16

 Ainda que não seja esta a sede para proceder à análise da matéria, e sem prejuízo do que a prática venha a demonstrar, 

consideramos que o alargamento previsto da arbitrabilidade dos actos administrativos praticados no âmbito da formação dos 

contratos se reconduzirá essencialmente à apreciação da validade dos actos adjudicatórios, por força da consagração do efeito 

suspensivo automático que decorre do artigo 103º-A, nº 1 da Proposta de Lei do CPTA, por imperativo da transposição da 

Directiva Recursos. A conjugação deste efeito suspensivo com a possibilidade de, também em sede principal, requerer a 

adopção de medidas provisórias, permite antever que os interessados, ao invés de proporem providências cautelares em 

momentos anteriores da fase pré-contratual, remetam para o momento da adjudicação a discussão da legalidade dos actos pré-

contratuais, com o consequente arrastamento no tempo da decisão sobre a celebração do contrato. Reconhecemos, todavia, que 

o mecanismo previsto de levantamento do efeito suspensivo por aplicação do critério previsto no artigo 120º, nº 2 pode revelar-

se suficiente na parte em que atribui ao julgador aquilo que, no regime ainda em vigor, apenas era apreciado em sede de pedido 

de declaração de ineficácia de actos de execução indevida. 
17

 O artigo 187º, nº 1 da Proposta de Lei de revisão do CPTA passa a considerar como meramente exemplificativas as matérias 

relativas a relações jurídicas de emprego público, sistemas públicos de protecção social e urbanismo. 
18

 A confidencialidade das sentenças arbitrais é, por muitos, vista como uma mais-valia no recurso a este modo de resolução de 

litígios. Cremos, todavia, que a publicidade das decisões constitui uma obrigação legal decorrente dos princípios da 

transparência e da imparcialidade que regem, em qualquer caso, a actividade administrativa, admitindo-se que a publicitação 

possa ser objecto de limitações, apenas quando, e na estrita medida, em que em causa possa estar a segurança do Estado. 

Discordamos, por isso, das questões suscitadas, designadamente em torno da vinculação do Tribunal de Contas a cláusulas de 

confidencialidade, e da qualificação em sede de ineficácia, por JOSÉ MIGUEL CASTRO, “O dever de guardar sigilo e o 

acordo de confidencialidade na Lei da Arbitragem Voluntária: uma reflexão de direito público” in A Arbitragem Administrativa 

e Tributária, pp. 258-259. 
19

 É nosso entendimento que teria sido vantajoso definir a obrigação de sujeição dos árbitros administrativos à decisão segundo 

o direito constituído, afastando, pelos motivos que enunciámos, o recurso à equidade que, por força da remissão para o regime 

da constituição e funcionamento do tribunal arbitral constante da LAV, operada pelo artigo 181º da Proposta de Lei de revisão 

do CPTA, parece ser permitida.  
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// Arbitragem Fiscal 
 
A arbitragem em matéria tributária e o acesso ao Direito 
por Diogo Leite de Campos  

 

1 – A introdução da arbitragem tributária. 

 

A arbitragem tributária foi introduzida no Direito português pelo Decreto-Lei nº 10/2011, de 20 

de Janeiro, como outra forma, para além da judicial, de resolução jurisdicional de conflitos no 

domínio fiscal. 

 

Tinha vindo a ser defendida pela doutrina assente nas seguintes ordens de razões principais:1 

dar satisfação aos direitos dos contribuintes de escolherem juntamente com a parte contrária os 

juízes que lhes parecessem mais adequados para resolver os seus litígios e aprofundando o 

acesso ao Direito, reforçando a tutela eficaz dos direitos e interesses legalmente protegidos dos 

sujeitos passivos; imprimir uma maior celeridade na resolução de litígios que opõem a 

administração tributária ao sujeito passivo; reduzir a pendência de processos nos tribunais 

administrativos e fiscais, pendência com elevados prejuízos para os contribuintes e para o 

Estado. 

 

Estes princípios foram adoptados pelo legislador no preâmbulo da lei referida sobre a 

arbitragem, que tomou medidas para promover a celeridade. 

 

A decisão arbitral terá a mesma força de uma decisão judicial. 

 

Tendo em vista conferir à arbitragem tributária a necessária celeridade processual, é adoptado 

um processo sem formalidades especiais, de acordo com o princípio da autonomia dos árbitros 

na condução do processo, e é estabelecido um limite temporal de seis meses para emitir a 

decisão arbitral, com a possibilidade de prorrogação que nunca excede outros seis meses. 

 

Assenta a lei, como regra geral, na irrecorribilidade da decisão proferida pelos tribunais 

arbitrais.  

 

                                                
1
 Vd. Diogo Leite de Campos, obras referidas na Bibliografia. 
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Pretende-se deste modo consagrar a garantia constitucional do acesso ao Direito e aos 

tribunais para defesa dos interesses legalmente protegidos dos cidadãos (artigo 20º., 1 da 

Constituição da República). Havendo o direito a que uma causa seja objecto de decisão em 

prazo razoável e mediante processo equitativo (artigo 20º, 4). 

 

Embora não tendo sido tratado, pois exigiria uma reflexão mais geral, dos procedimentos 

judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade, de modo a obter-se a tutela efectiva e em 

tempo útil contra ameaças ou violações dos direitos (no. 5). 

 

O cumprimento de tais imposições é muito duvidoso em Direito Português. Sobretudo no que se 

refere a uma decisão em prazo razoável. Esta exigência terá sido o principal motor da 

introdução da arbitragem em matéria tributária. Não havendo razões para o Estado-credor se 

querer prevalecer, ou meramente invocar em seu benefício, de atrasos que lhe são imputáveis 

enquanto Estado-julgador. 

 

Vamos tratar de alguns dos aspectos cuja injustiça foi mitigada pela arbitragem tributária e 

outros que ficaram intocados pois exigem uma análise mais geral. 

 

a) Celeridade 

 

Como se refere supra o legislador visou a promoção da celeridade. Com efeitos laterais 

importantes, como veremos de seguida. 

 

b) Prescrição das obrigações fiscais 

 

As obrigações fiscais prescrevem no prazo de oito anos a contar do facto gerador (art.º 48º da 

Lei Geral Tributária) 2. 

 

Funda-se esta norma na intenção de punir o credor pela falta de diligência em cobrar a 

obrigação. Não podendo o devedor aguardar indefinidamente pela diligência do Estado, por 

razões de certeza e segurança. 

 

                                                
2
 Este aspecto é tratado em “Da revolução fiscal permanente à contra-revolução fiscal” a publicar nos estudos em 

homenagem a Ives da Silva Martins (S. Paulo. Brasil, Saraiva). 

 



              
 

 
CAAD NEWSLETTER                                                 27.                                                    setembro 2014 

Contudo, o prazo de prescrição suspende-se em diversos casos, nomeadamente a quando de 

reclamação administrativa (“reclamação graciosa”) ou impugnação judicial. Isto implica o risco 

de um adiamento indesejável da decisão dos órgãos do Estado em prejuízo do contribuinte (e 

da justiça). Assim, a Lei Geral Tributária (art.º 49º, 2) consagrando o Direito anterior, veio dispor 

que, no caso de o procedimento ou o processo estarem parados por mais de um ano sem culpa 

do contribuinte, se voltava a contar o prazo de prescrição desde o início. De onde resultou, 

dada a lentidão da administração da justiça, um número considerável de prescrições.  

 

Perante esta situação, o legislador tomou a pior decisão possível na óptica da justiça: a 

paragem do processo ou do procedimento deixou de fazer voltar a contar o prazo de prescrição. 

Assim, o contribuinte pode ter durante anos (cinco, vinte, trinta) a ameaça de uma obrigação 

fiscal; dificultando esta  a sua consistência financeira e o crédito bancário; podendo levar à 

insolvência da sociedade comercial (como muitas vezes tem levado) ou a uma angustiosa e 

precária vida da pessoa singular; acrescendo que tendo prestado, em princípio, garantia para 

suspender a execução, esta constituirá um encargo durante anos sem fim. Tudo a prejudicar, 

repito, a capacidade financeira da sociedade e a sua competitividade, nomeadamente perante 

sociedades de outros Estados que não conhecem iguais demoras da administração da justiça. 

Envolvendo maiores custos do que a prescrição. 

 

Ao arrepio do processo civilizacional, é o cidadão que vem suportar os custos da pouca 

diligência do Estado3. 

 

Mas a arbitragem diminuirá o prazo das pendências. 

 

c) Perpetuação da garantia 

 

Acabei de referir os inconvenientes, nomeadamente financeiros, do prolongamento dos 

processos e procedimentos, atento nomeadamente o peso das garantias prestadas pelo 

contribuinte. 

 

Para evitar estes encargos desmesurados, o legislador (artigo 53º da Lei Geral Tributária) veio 

estabelecer prazos a partir dos quais o devedor deve ser indemnizado pelos prejuízos 

resultantes da prestação da garantia. 

                                                
3
 Vd. já, Diogo Leite de Campos, Caducidade e prescrição no Direito Tributário: os abusos do estado 

legislador/credor- in” Prof. Inocêncio Galvão Telles: 90 anos” Homenagem da Faculdade de Direito de Lisboa, 
Almedina, Coimbra, 2007. 
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Contudo, a garantia pode eternizar-se, com a consequência de ser o contribuinte a suportar a 

falta de diligência do Estado. E o Estado/legislador, em vez de fornecer meios ou tomar 

medidas para promover essa diligência do Estado/juiz, acoberta a ineficácia dos seus órgãos, 

ineficácia que lhe é imputável. 

 

Pretendeu-se mitigar tais inconvenientes com a fixação de indemnização. O que é escasso. A 

referida norma, em si mesma, não afasta um encargo injustificado sobre o contribuinte que tem, 

seja qual for o resultado final, de suportar os custos e inconvenientes da garantia por um 

período longo. Depois não se aceita que só nos processos em que o contribuinte obtenha 

vencimento este possa ser indemnizado ( parcialmente). Também o deveria ser nos outros. 

Pois o prejuízo representado pela garantia durante largos anos, não lhe é imputável; e 

ultrapassará o prazo de decisão de dois anos previsto pelo Tribunal Europeu dos Direitos do 

Homem. 

 

Mas esta injustiça é agravada – e é só isto que ora saliento – pela dificuldade agora acrescida 

de prescrição das dívidas tributárias. O que aumenta o prazo de resolução do conflito e os 

encargos correlativos do contribuinte com uma garantia que lhe pode pôr em causa a 

sobrevivência da empresa ou o seu projecto de vida. Também aqui a lei fiscal é confiscatória, 

injusta. 

 

A arbitragem pode mitigar este desvalor. 

 

d) Tutela efectiva e em tempo útil  

 

A tutela jurisdicional efectiva exige meios contra medidas ou actos preparatórios quando estas 

medidas possam de facto perturbar a garantia de direitos. Há que estender ao Direito Tributário 

a tutela cautelar (arts. 362º e segs. do CPC e art. 112º e segs. do CPTA).E reconhecer-se aos 

tribunais a faculdade de suspender a execução do acto impugnado se considerarem que as 

circunstâncias o impõem (CPTA, art. 143º). 

 

Também nesta matéria uma rápida decisão arbitral pode permitir o efectivo acesso aos 

tribunais. 

 

A terminar: A celeridade processual será gravemente posta em causa pela AT se esta não 

restituir atempadamente (como tem acontecido) as quantias devidas em cumprimento de 

sentença do CAAD e o contribuinte tiver de pôr uma acção no TAF para execução da sentença. 
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Imposto Único de Circulação 
Algumas nótulas a propósito do registo e suas incidências no imposto1 

por José Poças Falcão  

 

Através do recurso às regras elementares de hermenêutica jurídica (elemento histórico), extrai-

se a conclusão preliminar ou prévia de que, desde a entrada em vigor do Decreto-Lei 59/72, de 

30 de Dezembro, o primeiro a regular esta matéria, até ao Decreto-Lei nº 116/94, de 3 de Maio, 

o último a anteceder o CIUC [Código do Imposto Único de Circulação aprovado pela Lei nº 22-

A/2007, de 29 de junho, com a última alteração introduzida pelo artigo 202º, da Lei nº 83-

C/2013, de 31 de dezembro (OE/2014)], o legislador consagrou ou quis consagrar a presunção 

(ver-se-á se ilidível ou não)  dos sujeitos passivos do imposto serem as pessoas em nome das 

quais os veículos se encontravam registados à data da sua liquidação. 

 

Com a aprovação do CIUC a diferença de vulto neste aspeto traduziu-se na obrigação de 

liquidação pelo proprietário do veículo na data do aniversário da matrícula deste, 

independentemente da sua fruição ou utilização. 

 

Verifica-se, portanto, que a lei fiscal teve, desde sempre, o objetivo de tributar o verdadeiro e 

efetivo proprietário e utilizador do veículo.  

 

Coloca-se, porém, a questão de saber quem é hoje o sujeito passivo do imposto em face da 

redação atual do artigo 3º, do CIUC: se quem aparenta ser o proprietário por constar como tal 

no registo automóvel à data da liquidação do imposto ou, pelo contrário, se o titular que consta 

do registo pode demonstrar [ilisão da presunção] que essa circunstância não traduz a realidade 

na medida que, por exemplo, tinha vendido o veículo na data da obrigação fiscal (data do 

aniversário da matrícula do veículo). 

 

Estribada no elemento literal da lei, a Autoridade Tributária e Aduaneira vem entendendo que a 

obrigação de imposto impende sempre sobre quem consta na Conservatória do Registo 

Automóvel como sendo o proprietário na data do aniversário da matrícula do veículo, mantendo-

se a obrigação tributária deste até à alteração do registo da propriedade ou ao cancelamento da 

matrícula. 

                                                
1
 Segue-se muito de perto a Jurisprudência Arbitral sobre a matéria. 
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Ou seja e sintetizando: o entendimento da AT é no sentido de que enquanto a situação da 

viatura não for regularizada junto da Conservatória do Registo Automóvel (inscrição em nome 

doutro proprietário) e/ou no IMTT (cancelamento da matrícula em virtude de abate), o IUC 

continua a ser liquidado em nome de quem, na data da obrigação fiscal, se encontra registado 

como proprietário, na Conservatória do Registo Automóvel2. 

 

Esta posição estriba-se no entendimento de que o legislador quis consagrar a prevalência do 

registo nesta matéria em detrimento da real situação jurídica do veículo em termos da sua 

titularidade efetiva à data do facto tributário. 

 

As dúvidas não deixam de ser pertinentes atenta a redação algo equívoca do artigo 3º, do 

CIUC:“(…)1 - São sujeitos passivos do imposto os proprietários dos veículos, considerando-se 

como tais as pessoas singulares ou colectivas, de direito público ou privado, em nome das 

quais os mesmos se encontrem registados. 2 - São equiparados a proprietários os locatários 

financeiros, os adquirentes com reserva de propriedade, bem como outros titulares de direitos 

de opção de compra por força do contrato de locação (…)”. 

 

Parece evidente que o legislador ao não dizer claramente que são sujeitos passivos do imposto 

as pessoas que, nessa qualidade, constem do registo automóvel e antes optando pelo uso da 

expressão “considerando-se”, abriu portas à discussão hermenêutica na medida em que o uso 

de tal expressão inculca a imediata ideia de que se está perante uma presunção. 

 

Vejamos mais de perto a situação. 

 

É pelo contrato ou ato equivalente que se adquire a propriedade; o registo, embora obrigatório, 

não é constitutivo do direito de propriedade automóvel e a sua eficácia prevalente não é inter 

partes mas em relação a terceiros, considerando-se como tal todos os que são titulares de 

direitos incompatíveis com os patenteados pelo registo ou, mais exatamente, todos os que, 

                                                
2
 Cfr, v.g., as informações  vinculativas nos processo nº 20120000157 – IVE nº 3183, com despacho concordante, 

de 19-4-2012, do Substituto Legal do Diretor Geral dos Impostos 2011000866, IVE nº 1997, com despacho 
concordante, de 18-4-2011, da Subdiretora Geral da Área dos Impostos Sobre o Património [fichas doutrinárias 
publicadas no site da DGCI]. 
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tendo obtido registo de um direito sobre determinado veículo automóvel, veriam esse direito ser 

arredado por um qualquer facto jurídico anterior não registado ou registado posteriormente. 

 

O nº 1 do art. 1º do Decreto-Lei nº 54/75, de 12 de Fevereiro, que disciplina o registo de 

veículos automóveis, dispõe que o registo de veículos “tem essencialmente por fim dar 

publicidade à situação jurídica dos veículos… tendo em vista a segurança do comércio jurídico”. 

 

Por seu lado, estabelece o art. 7º do Código do Registo Predial, aplicável ao registo automóvel 

por força do disposto no art. 29º do referido Decreto-Lei nº 54/75, que “O registo definitivo 

constitui presunção de que o direito existe e pertence ao titular inscrito nos precisos termos em 

que o registo define”. 

 

Verifica-se, assim, que o registo definitivo é tão-só uma presunção da existência do direito, que 

admite prova em contrário, constituindo, portanto, presunção ilidível, conforme, aliás, tem sido 

reconhecido na jurisprudência. 

 

Dado que não existe no Código do Registo Automóvel  qualquer disposição que exija o registo 

como condição de validade dos contratos, conclui-se que, para se adquirir a qualidade de 

proprietário de um veículo, basta figurar como comprador num contrato de compra e venda. 

 

Relativamente ao teor da norma em apreço – art. 3º, nº 1 do CIUC -, há que dizer que, 

conforme reconhecido unanimemente e se encontra consagrado no art. 11º da LGT, as leis 

fiscais devem ser interpretadas de acordo com os princípios gerais de interpretação, avultando, 

assim, para o efeito, o preceito fundamental de interpretação que é o art. 9º do Código Civil, o 

qual fornece as regras e os elementos para a interpretação das normas. 

 

Significa isto que se devem utilizar os instrumentos tradicionais de hermenêutica jurídica, com 

vista a ser determinado o pensamento legislativo, de acordo com o disposto no art. 9º do 

Código Civil. 

 

Nesta conformidade, comecemos a interpretação do art. 3º, nº 1 do CIUC, pelo elemento literal, 

aquele em que se visa detetar o pensamento legislativo que se encontra objetivado na norma, 
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para se verificar se a mesma contempla uma presunção, ou se determina, em definitivo, que o 

sujeito passivo do imposto é o proprietário que figura no registo. 

 

A questão essencial que se coloca é então saber se a expressão “considerando-se” utilizada 

pelo legislador no CIUC, em vez da expressão “presumindo-se”, que era a que constava nos 

diplomas que antecederam o CIUC, terá retirado a natureza de presunção ao dispositivo legal 

em apreço. 

 

A nosso ver, a resposta tem necessariamente de ser negativa, uma vez que da análise do 

nosso ordenamento jurídico se retira de forma clara que as duas expressões têm sido utilizadas 

pelo legislador com sentido equivalente, seja ao nível de presunções ilidíveis, seja no quadro 

das presunções inilidíveis, pelo que nada habilita a extrair a conclusão contrária por uma mera 

razão semântica. 

 

Na verdade, assim acontece em variadas normas legais que consagram presunções utilizando 

o verbo considerar, de que se indicam, meramente a título de exemplo, as seguintes: 

a) No âmbito do direito civil - o nº 3 do art. 243º do Código Civil - , quando estabelece 

que “considera-se sempre de má-fé o terceiro que adquiriu o direito posteriormente ao 

registo da acção de simulação, quando a este haja lugar”; 

b) Também no âmbito do direito da propriedade industrial o mesmo se passa, quando o 

art. 59º, nº 1 do Código da Propriedade Industrial dispõe que “As invenções cuja patente 

tenha sido pedida durante o ano seguinte à data em que o inventor deixar a empresa, 

consideram-se feitas durante a execução do contrato de trabalho”; 

c) Finalmente, no âmbito do direito tributário, quando os nºs 3 e 4 do art. 89-A da LGT 

dispõem que incumbe ao contribuinte o ónus da prova que os rendimentos declarados 

correspondem à realidade e que, não sendo feita essa prova, presume-se (“considera-

se” na letra da Lei) que os rendimentos são os que resultam da tabela que consta no nº 4 

do referido artigo. 

 

Esta conclusão de haver total equivalência de significados entre as duas expressões, que o 

legislador utiliza indiferentemente, satisfaz a condição estabelecida no art. 9º, nº 2 do Código 

Civil, uma vez que se encontra assegurado o mínimo de correspondência verbal para efeitos da 

determinação do pensamento legislativo. 
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Importa, de seguida, submeter a norma em apreço aos demais elementos de interpretação 

lógica, designadamente, o elemento histórico, o racional ou teleológico e o de ordem 

sistemática. 

 

Através da análise do elemento histórico, extrai-se, como se referiu já anteriormente, a 

conclusão que, desde a entrada em vigor do Decreto-Lei 59/72, de 30 de Dezembro, o primeiro 

a regular esta matéria, até ao Decreto-Lei nº 116/94, de 3 de Maio, o último a anteceder o 

CIUC, foi consagrada a presunção dos sujeitos passivos do IUC serem as pessoas em nome 

das quais os veículos se encontravam matriculados à data da sua liquidação. 

 

Verifica-se, portanto, que a lei fiscal teve, desde sempre, o objectivo de tributar o verdadeiro e 

efectivo proprietário e utilizador do veículo, afigurando-se indiferente a utilização de uma ou 

outra expressão que, como vimos, têm na nossa ordem jurídica um sentido coincidente. 

 

O mesmo se diga quando nos socorremos dos elementos de interpretação de natureza racional 

ou teleológica. 

 

Com efeito, o atual e novo quadro da tributação automóvel consagra princípios que visam 

sujeitar os proprietários dos veículos a suportarem os prejuízos por danos viários e ambientais 

causados por estes, como se alcança do teor do art. 1º do CIUC. 

 

A exclusão de tributação do real proprietário como sujeito passivo do imposto, significava a 

tributação de quem não participava nos ou causava (pelo menos com o veículo em causa) 

danos viários e ambientais. 

 

Assim é que, também, da interpretação efetuada à luz dos elementos de natureza racional e 

teleológica, atento aquilo que a racionalidade do sistema garante e os fins visados pelo novo 

CIUC, resulta claro que o nº 1 do art. 3º do CIUC consagra uma presunção legal ilidível. 

 

Em face do exposto, importa concluir que a ratio legis do imposto aponta no sentido de serem 

tributados os reais e efetivos proprietários-utilizadores dos veículos pelo que a 

expressão “considerando-se” está usada no normativo em apreço num sentido semelhante 
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a “presumindo-se”, razão pela qual dúvidas não parece haver de  que está consagrada uma 

presunção legal. 

 

Ora, estabelece o art. 73º da LGT que “as presunções consagradas nas normas de incidência 

tributária admitem sempre prova em contrário, pelo que são ilidíveis”. 

 

Assim sendo, consagrando o art. 3º, nº 1 do CIUC uma presunção juris tantum, portanto, ilidível, 

a pessoa que está inscrita no registo como proprietária do veículo e que, por essa razão é 

considerada – e bem - pela Autoridade Tributária como sujeito passivo do imposto, pode, no 

entanto, apresentar elementos de prova visando demonstrar que o titular da propriedade é outra 

pessoa, para quem a propriedade foi transferida. 

 

Finalmente, a transmissão de propriedade é oponível à Autoridade Tributária, porquanto, 

embora os factos sujeitos a registo só produzam efeitos contra terceiros quando registados, 

face ao disposto no art. 5º, nº 1 do Código do Registo Predial (disposição aplicável, como se 

viu, ao registo automóvel), a Autoridade Tributária não é terceiro para efeitos de registo, uma 

vez que não se encontra na situação prevista no nº 2 do referido art. 5º da CRP, isto é, não 

adquiriu de um autor comum direitos incompatíveis entre si. 
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O procedimento de inspeção de natureza externa 
por Cláudia Reis Duarte  

 

As questões relativas à inspeção tributária, aqui na sua dimensão de conjunto de atos de 

fiscalização, foram ao longo dos anos remetidas pela doutrina e mesmo pela jurisprudência - 

injustamente, diremos de antemão - a um plano de menoridade que apenas se pode 

compreender na medida em que, estamos em crer, não se considerava que as irregularidades 

ou ilegalidades aí praticadas tivessem consequências invalidantes do acto de liquidação a que 

tais procedimentos dessem origem. 

 

Na realidade, a massificação dos procedimentos, a sua informatização, a maior celeridade que 

estes conferiram à atuação da administração tributária conduziram, segundo entendemos, a um 

crescente afã inspetivo nos últimos anos. E, se até há alguns anos atrás a inspeção estava 

maioritariamente orientada para a verificação do cumprimento das obrigações declarativas 

(procedimento interno), a verdade é que nos últimos anos esta se direccionou de forma 

crescente para a deteção de erros e irregularidades e sua correção, dando origem a inúmeros 

atos tributários. 

 

Bem se compreende pois que o número de procedimentos de inspeção qualificados como tendo 

natureza externa, em que é necessário recorrer a elementos de que só o sujeito passivo objeto 

do procedimento de inspeção ou terceiro disponham, haja aumentado de forma exponencial. 

Naturalmente que este estado de coisas, e a emissão de um número crescente de atos 

tributários (de que é paradigma a liquidação de imposto) decorrentes de procedimentos de 

inspeção de natureza externa, acarretou um escrutínio sem precedentes da legalidade e 

regularidade dos próprios procedimentos na sua origem, o que justifica a nosso ver o aumento 

do número de decisões jurisprudênciais nesta matéria (que é ainda assim muito modesta em 

número de decisões dos tribunais superiores, sendo claramente mais expressiva 

numericamente - pela limitação temporal em que se insere - a jurisprudência do Centro de 

Arbitragem Administrativa e Tributária - CAAD). 

 

Também a doutrina se tem vindo a debruçar sobre diversas questões suscitadas pelo regime 

legal vigente relativo à inspeção tributária, ainda que de forma muito avulsa e circunscrita a 

questões específicas e muito individualizadas. 
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O mesmo se fará nesta sede, em que, pela própria limitação imposta quanto à extensão deste 

comentário, se circunscreve a questão a tratar à qualificação de um procedimento de inspeção 

como externo e às consequências que tal qualificação projeta (ou não) na validade do ato 

tributário emitido com fundamento nas conclusões do procedimento inspetivo. 

 

O cabal esclarecimento desta questão implicaria uma discussão alargada que nesta sede, e 

com a limitação aqui imposta, não é possível fazer-se, pelo que se almeja apenas contribuir de 

forma sumária e modesta para a discussão de um tema cuja relevância decorre das 

repercussões que tem como fundamento - ainda que mediato - de ilegalidade das liquidações 

emitidas em consequência de tais inspeções. 

 

Para tanto, importará antes mais aquilatar das consequências que uma tal diferença de 

qualificação acarreta. Só estando devidamente esclarecido o que diferencia um procedimento 

inspetivo de natureza externa de um outro de natureza interna e por que motivos lhes conferiu o 

legislador uma tal diferença de tratamento se compreenderá de que forma isso afeta (ou se 

afeta) o consequente ato de liquidação. 

 

Como sabemos, o exercício da atividade de inspeção tributária é regulado por diploma próprio - 

o Regime Complementar do Procedimento de Inspeção Tributária - RCPIT- que impõe como 

princípios enformadores o princípio da verdade material, da proporcionalidade, do contraditório 

e da cooperação1, estando ainda a administração tributária - AT - balizada na sua atuação pelo 

estrito cumprimento do princípio da legalidade, com assento constitucional. 

 

Relativamente ao que aqui nos ocupa, o legislador entendeu distinguir o procedimento interno 

do externo. 

 

Tal distinção não é inócua nem desprovida de consequências, consubstanciando muito mais do 

que uma formal classificação. Na realidade, o mesmo legislador consagrou para o procedimento 

de natureza externa algumas particularidades, das quais destacamos as especiais exigências 

de credenciação - através de ordem de serviço determinando o âmbito e extensão da ação de 

inspeção (cf. art.º 46º, n.º 3 do RCPIT) - e a necessidade, como regra geral, de notificação 

prévia do contribuinte (cf. art.º 49º do RCPIT). Por outro lado, o mesmo legislador consagrou 

                                                
1
 Cf. art.ºs 5º e ss do RCPIT. 
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para o procedimento desta natureza (externo) uma consequência indissociável de tal 

classificação: a suspensão do prazo de caducidade do direito à liquidação, se verificados os 

requisitos previstos na lei (cf. art.º 46º, n.º 1 da Lei Geral Tributária - LGT). 

 

Parecem-nos de diferente natureza os fundamentos para tais características diferenciadoras do 

procedimento da natureza externa face ao de natureza interna. 

 

Segundo entendemos, as especiais exigências formuladas pela lei quanto à necessidade de 

uma ordem de serviço com determinado conteúdo e à notificação prévia do procedimento são 

estabelecidas a favor do contribuinte e constituem garantias adicionais deste. Estas garantias 

assentam no facto de o procedimento de natureza externa se dirigir, por definição, à prática de 

atos tributários2 e no facto de este implicar necessariamente (contrariamente ao que sucede 

com um procedimento interno) uma intromissão no normal decurso da vida do contribuinte (que 

se vê confrontado com a interrupção que implica ter os serviços de inspeção nas suas 

instalações e/ou a pedir-lhe elementos e documentos adicionais). 

 

No que respeita à intromissão que uma inspeção externa representa na vida do contribuinte 

esta é evidente e indesmentível. Como bem apontam Nuno Oliveira Garcia e Rita Carvalho 

Nunes, “(...) parece-nos evidente, todavia, a perturbação que a própria execução prática dos 

atos de inspeção é suscetível de criar na atividade diária da empresa, derivada, por exemplo, 

da necessidade de um constante acompanhamento dos inspetores por funcionários/dirigentes 

da empresa ou da indisponibilidade de determinados documentos enquanto decorre a respetiva 

análise”3. Bem se compreende por isso, até em nome do princípio da proporcionalidade que 

deve nortear e balizar a acção inspectiva a que antes se fez referência, que para tal intromissão 

o legislador exija uma especial ponderação no momento de decidir por esta via (e por isso a 

necessidade de uma ordem de serviço com todos os elementos elencados no art.º 46.º n.º 3, 

                                                
2
 Naturalmente que, como regra geral, um procedimento de inspeção (interno ou externo) se dirige à verificação e 

fiscalização dos elementos declarados (ou à indagação dos não declarados) e que por isso, em abstrato, qualquer 
procedimento inspetivo poderá culminar com a emissão de uma liquidação de imposto. Contudo, e também como 
regra geral, a AT promove um procediento interno de verificação/fiscalização e deteta ou tem a suspeita de alguma 
irregularidade que necessita de ser sanada através da realização de um procedimento externa. É precisamente 
porque em regra o procedimento externo já foi precedido de um interno do qual resultou uma qualquer fundada 
dúvida que aqui chegados o procedimento externo é já orientado a correções e consequentes liquidações (ainda 
que verificados os elementos recolhidos estas possam não acontecer). Por isso dizemos que tipicamente o 
procedimento de natureza externa se dirige à prática de atos tributários, e esse é aliás um dos motivos para que o 
legislador exija a prévia notificação (para o o sujeito passivo passe a saber que está “sob suspeita”).  
3
Inspeção Tributária Externa e a Relevância dos Atos Materiais de Inpeção - in Revista de Finanças Públicas e 

Direito Fiscal, Ano IV 3, 2011, pgs. 249-268.  
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que implicam um correcto enquadramento do procedimento a levar a cabo) e a notificação 

prévia do contribuinte (que sabe que a partir de então está a ser inspecionado e que baliza o 

início do prazo de seis meses dentro do qual o procedimento deve ser concluído). 

 

Por outro lado, e numa posição que nos parece evidente, tais exigências especiais também se 

compreendem pelo facto de o procedimento de natureza externa se dirigir, por definição, à 

prática de atos tributários. Na realidade, aquilo de que tratamos num tal conjunto de atos é 

efetivamente de uma situação em que os serviços inspetivos, tendo já verificado a 

conformidade dos elementos declarados face aos elementos de que disponha (tipicamente 

através da “análise formal e de coerência dos documentos” que nos termos do art.º 13º a) 

caracteriza o procedimento interno) - ou perante a falta de declaração pelo contribuinte - 

concluem pela necessidade de elementos e documentos adicionais, de que não dispõem e que 

por isso terão que ser pedidos ou verificados nas instalações do contribuinte ou de terceiros. 

 

Aliás, diremos mesmo, ancorados no elemento literal e sistemático, que é precisamente o facto 

de o procedimento se dirigir ou não à prática de atos tributários que distingue um procedimento 

externo de um mero procedimento de consulta e recolha de elementos e informações. O 

procedimento de mera consulta, recolha e cruzamento de elementos é aquele em que os 

serviços inspetivos necessitam de solicitar a terceiros com os quais o sujeito passivo mantém 

relações tais elementos, e que por não se dirigir à prática de atos tributários (mas literalmente e 

simplesmente à sua recolha junto de outro que não o sujeito passivo objeto da inspeção), o 

legislador não lhe impôs a necessidade de especial credenciação (através de ordem de serviço) 

nem a necessidade da sua notificação prévia (como resulta claro do n.º 7 do art.º 46º e da al. a) 

do n.º 1 do art.º 50º, ambos do RCPIT). 

 

É pois, se bem entendemos, porque bule com o curso normal da vida do contribuinte 

(constituindo uma intromissão nesta esfera, em nome da verdade tributária que se suspeita 

poder ter sido violada e por isso se fiscaliza) e porque é, em abstrato, dirigido à prática de atos 

que lhe são desfavoráveis que o legislador entendeu conferir garantias acrescidas ao 

procedimento de natureza externa. 

 

Aliás, a própria AT reconhece que assim é, podendo ler-se nas alegações que produziu no 

processo n.º 164/2013-T deste CAAD que “A opção da emissão da ação inspetiva externa ao 
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invés da interna, deveu-se a razões de ordem garantística para os contribuintes e de 

prossecução dos Princípios da Certeza e Segurança Jurídicos para a AT”. 

 

No que respeita à suspensão do prazo de caducidade do direito à liquidação, cremos que uma 

tal consequência (fundamental aliás), da natureza externa da inspeção resulta essencialmente 

da necessidade de consentir à AT o alargamento do prazo para a emissão da liquidação (o que 

uma vez mais milita em favor da tese acima exposta de que a inspeção externa se dirige por 

definição à prática de atos tributários4) quando esta dependa da análise de elementos de que a 

mesma AT não dispõe, e em que por isso depende da colaboração do sujeito passivo e 

eventualmente de terceiros. 

Como refere a Il. Cons. Fernanda Maçãs, “Para este diferente tratamento não vemos outra 

razão que não seja o facto de ser legítimo que, quando a AF não esteja na posse de todos os 

elementos necessários para analisar a situação tributária e tenha que se deslocar para os obter, 

não corra contra ela o tempo que demore a obtê-los”5.  

 

Contudo, e concatenando tal necessidade com as razões de segurança jurídica que justificam a 

caducidade do direito de liquidar impostos, estabeleceu-se que tal suspensão é limitada no 

tempo, e não pode ultrapassar a duração máxima legalmente prevista para o procedimento (que 

é em regra de seis meses), sob pena de nesse caso não se verificar qualquer suspensão do 

prazo. 

 

Como resulta do art.º 46º n.º 1 da LGT, o prazo dentro do qual a AT pode legitimamente liquidar 

tributos - que é em regra de 4 anos6 - suspende-se com a notificação ao contribuinte da ordem 

de serviço ou despacho que determinou a realização da inspeção e de que lhe é entregue cópia 

no início do procedimento (cf. art.º 51º, n.º 1 do RCPIT). 

 

A lei não estabelece qual o termo do prazo da suspensão, mas adota-se aqui, por manifesta 

impossibilidade de discutir nesta sede essa outra questão, a posição que é hoje maioritária na 

                                                
4
 Só o facto de a inspeção de natureza externa se dirigir à prática de atos de liquidação justifica que o legislador 

tenha concedido um prazo adicional de seis meses nestes casos para que a AT possa validamente emitir e 
notificar tais atos de liquidação. A suspensão do prazo de caducidade nas situações de procedimento externo de 
inspeção não é pois mais do que o reconhecimento expresso pelo legislador que é a este fim que se dirige, ainda 
que em abstrato, um procedimento desta natureza.  
5
 Cf. voto de vencido constante do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Administrativo em 21/11/201 no 

processo n.º 0594/12. 
6
 Cf. art.º 45º da LGT. 
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jurisprudência e que considera o prazo de caducidade retoma a sua contagem (cessando o 

efeito suspensivo), com a notificação do relatório final de inspeção, nos termos do art.º 62º do 

RCPIT7, desde que essa ocorra dentro do limite máximo estabelecido de seis meses. 

 

Deve notar-se que, embora o procedimento de inspeção deva ser concluído no prazo de seis 

meses, tal prazo pode ser prorrogado por mais dois períodos de três meses (como decorre do 

art.º 36º n.º 3 do RCPIT), mas tal prorrogação terá por efeito necessário a cessação da 

suspensão do prazo de caducidade, já que esta suspensão não pode, nos termos do art.º 46º, 

n.º 1 da LGT, exceder o período de seis meses. 

 

É pois evidente de tudo o que vem de se dizer que não é inócua a classificação de um 

procedimento como tendo natureza interna ou externa. 

 

Já se deixaram também expostas as motivações que consideramos estarem na origem das 

garantias acrescidas e da consequência - essencial - que a realização de uma inspeção externa 

tem sobre o prazo dentro do qual a AT pode validamente liquidar tributos (suspendendo-o por 

um prazo máximo de seis meses). 

 

É pois tempo de se esclarecer em que circunstâncias estaremos em presença de um 

procedimento de natureza interna ou em que, ao invés, se estará perante um procedimento de 

natureza externa (com as características e consequências que os diferenciam e acima se 

assinalaram). 

 

Assim, classifica a lei como interno o procedimento quando os atos se efetuem exclusivamente 

nos serviços da administração tributária através da análise formal e de coerência dos 

documentos e como externo o procedimento quando os actos de inspecção se efectuem, total 

ou parcialmente, em instalações ou dependências dos sujeitos passivos ou demais obrigados 

tributários, de terceiros com quem mantenham relações económicas ou em qualquer outro local 

a que a administração tenha acesso8. 

 

                                                
7
 Cf. acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Administrativo em 20/10/2010 no processo n.º 0112/10; em 

30/11/2010 no proc. n.º 0669/10 ou em 21/12/2012 no processo n.º 0594/12; bem como o acórdão proferido em 
13/03/2014 pelo Tribunal Central Administrativo Sul no processo n.º 06854/13  
8
 Cf. art.º 13º do RCPIT. 
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Desde já se adianta, na senda aliás da mais autorizada doutrina e jurisprudência sobre a 

matéria, que «o carácter interno ou externo do mesmo [o procedimento de inspeção] não 

poderá ser arbitrariamente fixado pela Administração Tributária, resultando antes da 

necessidade de realizar atos de inspeção "em instalações ou dependências dos sujeitos 

passivos ou demais obrigados tributários, de terceiros com quem mantenham relações 

económicas ou em qualquer outro local a que a administração tenha acesso» (cf. acórdão 

arbitral proferida no Processo n.º 164/2013-T deste CAAD). 

 

A posição que acolhemos é aquela segundo a qual o procedimento terá a natureza que lhe seja 

conferida pelos atos materiais que o constituam, independentemente da qualificação formal que 

lhe seja atribuída pela AT (como aliás bem se decidiu nas decisões arbitrais proferidas nos 

processos n.ºs 96/2012, 14/2012 ou 164/2013). 

 

Acontece, porém, e parece-nos que neste ponto reside o essencial desta distinção, que a lei 

parece fazer depender a natureza do procedimento do local onde se realizam os atos (sendo 

interno se realizado exclusivamente nos serviços da AT e externo se realizado, ainda que 

parcialmente, nas instalações do contribuinte ou de terceiro). 

 

O referido preceito não pode deixar de ser lido à luz do contexto em que a sua redacção foi 

aprovada (nos anos 90 do século XX), em que para consultar os elementos e documentos 

essenciais (mormente os documentos de suporte contabilístico), o que fazia sentido era fazê-lo 

nas instalações do contribuinte. 

 

No momento atual, e com algumas excepções em que se justifique e os documentos possam 

ainda existir em suporte físico, a regra é que a quase totalidade da documentação relevante 

para aferir a correção dos elementos declarados exista em suporte informático, o que torna 

desnecessária, muitas vezes, a deslocação física dos funcionários dos serviços inspetivos, 

bastando-lhe que solicitem o envio de tais elementos. 

 

Precisamente por isso, não pode deixar de qualificar-se como externo o procedimento em que, 

estando em causa a verificação dos elementos declarados (ou a indagação de factos não 

declarados) tendente à emissão de um ato tributário e tal se baseie na análise de documentos e 

elementos que estejam na posse do contribuinte, o procedimento deve qualificar-se como tendo 
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natureza externa, ainda que possa não implicar qualquer deslocação física às instalações do 

sujeito passivo em causa. 

 

Basta pensar numa notificação ao contribuinte para que forneça à AT todos os balanços, 

balancetes mensais, conjuntos de faturas emitidas e/ou recebidas, contratos, escrituras 

públicas, etc. 

Solicitar por escrito toda esta documentação não é materialmente diferente de a recolher junto 

das instalações do contribuinte, e não deve por isso ter um diferente tratamento legal, 

consubstanciando, em ambos os casos, atos de inspeção de natureza externa que conferem 

por isso uma tal natureza ao procedimento (com os requisitos e consequências legais que lhe 

são próprios). 

 

Em favor de uma tal conclusão concorre aliás o próprio elemento literal, já que o legislador 

pressupõe que “Quando o procedimento de inspecção envolver a verificação da contabilidade, 

livros de escrituração ou outros documentos relacionados com a actividade da entidade a 

inspeccionar, os actos de inspecção realizam-se nas instalações ou dependências onde 

estejam ou devam legalmente estar localizados os elementos”9. 

 

Parece pois evidente que a própria lei pressupõe que a consulta e análise de documentos 

contabilísticos se fará nas instalações do contribuinte, o que necessariamente implica um 

procedimento de natureza externa. 

 

Porque assim é, quando a deslocação física não tenha lugar (porque a AT solicita e o 

contribuinte remete os elementos que nos termos da lei deveriam ser consultados nas 

instalações do contribuinte), tal não pode nem deve descaracterizar o procedimento inspetivo 

como externo (que é em ambas as situações). 

 

Aliás, a própria Comissão Para o Desenvolvimento da Reforma Fiscal, de 1996, distinguia os 

dois tipos de procedimento inspetivo fazendo assentar a diferenciação no tipo dos elementos a 

que se recorre e afirmando, a essa data, que “as acções podem ser classificadas em internas 

quando se exercem apenas com base nos elementos existentes nos serviços (especialmente as 

declarações de rendimentos, os pedidos de reembolsos, etc.) ou externas, quando envolvem a 

                                                
9
 Cf. art.º 34º, n.º1 do RCPIT. 
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verificação de elementos existentes fora dos serviços fiscais, especialmente a contabilidade e 

documentos justificativos”10. 

 

E se assim era em 1996, com muito mais propriedade se afirma hoje, numa altura em que a 

desmaterialização é uma realidade, que o procedimento revestirá natureza externa sempre que 

se baseie em elementos que não estão na posse da AT, e que esta necessariamente tem que 

solicitar. 

 

Neste sentido tem decidido aliás a própria jurisprudência do CAAD, que afirma na decisão 

proferida no Processo n.º 96/2012-T antes referido que “apesar de o procedimento ter decorrido 

nas instalações da AT, uma vez que a AT não se limitou a utilizar elementos existentes nos 

serviços, tendo utilizado elementos e informações recolhidos junto de outros sujeitos passivos e 

de entidades públicas, o procedimento de inspeção deve qualificar-se como externo”. 

 

Naturalmente que a suspensão do prazo de caducidade do direito à liquidação (concedendo na 

prática mais seis meses além dos 4 anos que constituem a regra) se presta a um 

aproveitamento da figura do procedimento externo de inspeção, mas precisamente por isso não 

pode perder-se de vista que a qualificação formal atribuída pela AT a um procedimento não é 

vinculativa e manter-se-á apenas se os atos materialmente praticados consubstanciarem de 

facto atos externos. 

 

Por outras palavras, se a AT notifica um contribuinte de um procedimento de inspeção externa e 

não recolhe nem utiliza nas correções que promove quaisquer elementos ou documentos que 

estivessem na posse do contribuinte (nomeadamente elementos contabilísticos, livros de 

escrituração, etc), tal procedimento é materialmente interno, o que, desde logo, obsta a que se 

produza qualquer efeito suspensivo do prazo de caducidade. 

 

A locução “desde logo” aqui utilizada justifica-se pelo facto de entendermos que tal atuação, 

sendo inepta como suspensiva do prazo de caducidade, não se esgota porém nesse ponto e 

pode ter outras consequências, uma vez que a violação das regras do RCPIT, na medida em 

que consubstanciem uma violação da lei (ainda que se traduzam no incumprimento de 

                                                
10

 cf. Relatório citado, publicado nos “Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal” n.º 191, pgs. 114 e 115. No mesmo 
sentido veja-se a anotação de Martins Alfaro ao art.º 13º do RCIPT in Regime Complementar do Procedimento de 
Inspeção Tributária Anotado e Comentado, Áreas Editora, Junho de 2003, pg 123. 
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formalidades legalmente impostas) possa ter efeitos invalidantes de uma posterior liquidação, o 

que contudo não é objeto do presente comentário. 

Inelutavelmente, ainda que a AT emita uma ordem de serviço e notifique o contribuinte dessa 

ordem de serviço, se não promove quaisquer atos inspetivos de natureza externa inexistiu 

naturalmente um procedimento com uma tal natureza (que apenas formalmente foi determinado 

mas não se realizou), pelo que consequentemente não se produziu o seu efeito típico: a 

suspensão do prazo de caducidade11. 

 

Acompanhamos pois na íntegra a jurisprudência arbitral nesta matéria quando afirma que tendo 

sido notificada ao contribuinte uma ordem de serviço mas não se realizando subsequentemente 

quaisquer atos de natureza externa o procedimento de inspeção não consubstancia um 

procedimento de natureza externa, não se verificando por isso a suspensão (com esse 

fundamento) do prazo de caducidade12.  

 

No que já não acompanhamos aqueles arestos é na parte em que estes não apreciam nem 

consideram os atos de inspeção de natureza externa praticados com anterioridade à emissão 

da ordem de serviço e à notificação dos sujeitos passivos. 

 

É que em todos aqueles processos a AT solicitou aos contribuintes diversos documentos e 

elementos, e fê-lo no claro intuito de promover correções e vir a emitir (como emitiu) atos 

tributários (os atos cuja legalidade se aprecia em tais decisões arbitrais). 

 

Ao assim atuar, e solicitar documentos com o intuito de promover posteriores atos de liquidação 

(que efetivamente foram emitidos), a AT está materialmente a conduzir um procedimento 

inspetivo externo, furtando-se contudo às especiais exigências que o legislador lhe impôs e 

violando por isso as normas do RCPIT aplicáveis ao procedimento desta natureza 

(nomeadamente ao não notificar previamente o sujeito passivo, ao não emitir nem notificar 

qualquer ordem de serviço e não emitir qualquer projeto de relatório13). 

 

                                                
11

 No sentido de que inexistindo um procedimento externo não existe qualquer suspensão do prazo de caducidade 
veja-se a anotação 3 ao art.º 46º da LGT, in Lei Geral Tributária Anotada - Diogo Leite de Campos, Benjamim Silva 
Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, Encontro da Escrita editora, 2012, pg. 385. 
12

 Cf. acórdãos arbitrais do CAAD proferidos nos processos n.º 8/2012, 164/2013 ou 164/2013.  
13

 Como lhe impunham os art.ºs 49º, 46º e 60º do RCPIT. 
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Precisamente porque o procedimento já teve lugar e revestiu a natureza de um procedimento 

externo é que a AT se viu confrontada, em todos aqueles casos, com a necessidade de dar 

cobertura legal aos atos já praticados, emitindo então a ordem de serviço (que deveria ter sido 

emitida quando os primeiros elementos foram solicitados) e dela notificando os sujeitos 

passivos, sem que a isso se seguissem quaisquer atos (que já haviam sido praticados 

anteriormente). 

 

E se a qualificação como externo de um tal procedimento não tem virtualidade como facto 

suspensivo do prazo de caducidade - na medida em que o procedimento externo se iniciou e os 

atos foram praticados sem que o facto suspensivo ocorresse, já que não existiu uma prévia 

ordem de serviço notificada ao contribuinte (e é essa notificação que determina o início da 

suspensão) - tal qualificação tem no entanto, e necessariamente, consequências, já que ao 

assim proceder a AT atua em violação das normas legais que lhe impunham uma prévia ordem 

de serviço e a notificação antecipada, assim como a necessária conclusão do procedimento, 

atuando por isso em violação de lei, o que afeta de ilegalidade o ato tributário que venha a ser 

emitido (como de forma inovadora decidiu o Tribunal Central Administrativo Sul no processo n.º 

02504/08, de 09/12/200814, que veio depois a ser acolhida nas decisões do mesmo tribunal 

proferidas em 20/03/2012 no processo n.º 04371/10 e em 27/03/2012 no processo n.º 

04511/11). 

 

De outra forma estaria a perverter-se o sistema e retorcer o que o legislador quis acautelar, 

permitindo à AT que se furtasse às especiais exigências previstas para o procedimento externo 

pelo simples facto de o denominar como interno. 

 

A AT tende muitas vezes a justificar tais procedimentos, que denomina de internos, com o facto 

de se tratar de contribuintes que estão sob acompanhamento permanente15 ou alegando que se 

tratou de um mero procedimento de consulta, recolha e cruzamento de elementos, que não 

careceria por isso, nos termos antes referidos, da emissão de uma ordem de serviço. 

                                                
14

 Posição idêntica sustentam Joaquim Freitas da Rocha e João Damião Caldeira in RCPIT Anotado e Comentado, 
Coimbra Editora, 2013, pg 83, ao afirmarem que “Numa situação em que os atos materialmente praticados revelem 
a existência de um procedimento distinto daquele que foi formalmente indicado pela Administração, ou seja, um 
procedimento externo “de facto” embora formalmente qualificado como interno, os vícios referentes á falta de 
notificação prévia ao sujeito passivo exigida pelo art.º 49º n.º 1 do RCPIT, bem como a ausência de ordem de 
serviço exigida pelo art.º 46º, n.º 2 do RCPIT devem ter como consequência a invalidade de uma eventual 
liquidação, nomeadamente devem levar à sua anulação”. 
15

 Nos termos do art.º 12º, n.º 2 do RCPIT. 
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Contudo, nenhum de tais argumentos poderá proceder. 

 

É que não apenas o acompanhamento permanente não foi excecionado pelo legislador e deve 

por isso fazer-se e manter-se nos estritos termos de um procedimento de natureza interna (com 

base nos elementos de que disponha a AT) - o que significa que quando a AT entenda que 

necessita de elementos que não estejam na sua posse, sobretudo tratando-se de elementos 

contabilísticos, deve abrir um procedimento externo para o efeito -, como o procedimento de 

consulta, recolha e cruzamento de elementos para o qual o legislador criou uma rede menos 

exigente de garantias é, como antes se expôs, apenas o que visa tal consulta e recolha junto de 

terceiros, e não junto do “inspecionado”. 

Precisamente por estes motivo, sempre que a AT, no âmbito de uma análise interna feita com 

os elementos de que disponha, conclua que é necessário solicitar junto do sujeito passivo 

elementos específicos, nomeadamente documentos contabilísticos, seja a sua consulta e 

recolha feita nas instalações do mesmo contribuinte ou pedida por outros meios 

(nomeadamente por ofício ou mesmo por e-mail ou telefonicamente, como na prática é corrente 

fazer-se), e porque tais elementos são abstratamente passíveis de conduzir a uma posterior 

liquidação de imposto, deve a mesma AT munir-se da correspondente ordem de serviço e dar 

início a um procedimento de inspeção externa. 

Interpretação diversa da que aqui se propugna levaria a situações absurdas e permitiria o total 

abuso do que o legislador quis acautelar ao estabelecer especiais exigências para o 

procedimento de natureza externa. 

 

De facto, assim não entender permitiria que AT contornasse a lei e a exigência que esta faz de 

que o procedimento esteja concluído no prazo de seis meses, através do expediente descrito: 

realizava um primeiro procedimento destinado exclusivamente à recolha de elementos, e, 

recolhidos todos os elementos e documentos necessários (que se encontravam em poder do 

sujeito passivo), poderia tardar meses ou anos para proceder à sua análise. Quando 

confrontada com a proximidade do termo do prazo de caducidade, abriria um segundo 

procedimento, classificando-se como externo, assim obtendo a prorrogação por seis meses do 

prazo de caducidade. 
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Com a atuação descrita, evitaria a AT a limitação temporal prevista na lei (seis meses), ao 

recolher os elementos que entendesse dispondo do prazo que considerasse adequado (apenas 

com a limitação do prazo de caducidade), e iniciando depois, mediante notificação da ordem de 

serviço, já com essa análise feita, um procedimento externo, evitando ainda a necessidade de 

cumprimento dos requisitos do art.º 63º da RCPIT e conseguindo um alargamento do prazo de 

caducidade. 

 

Por todo o exposto, e em conclusão, diremos que a natureza do procedimento de inspeção 

(com as exigências e as consequências que lhe são inerentes) decorre dos atos materiais 

praticados, sendo externo o procedimento se forem externos os elementos ou documentos de 

que se socorreu a AT. As consequências de tal qualificação projetam-se quer na suspensão do 

prazo de caducidade quer na ilegalidade das subsequentes liquidações de imposto (que a 

violação das regras do RCPIT a nosso ver acarreta, por se tratar de uma violação de lei que 

implica a ilegalidade das correções promovidas e a consequente ilegalidade dos atos tributários 

que nelas assentam).  
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Recurso de revisão das decisões proferidas nos Tribunais (Arbitrais) 
Tributários – Comentário ao Acórdão n.º 0360/13 do Supremo Tribunal 

Administrativo 
por Samuel Fernandes de Almeida 

e Joana Lobato Heitor 
 

No passado dia 2 de julho, o Supremo Tribunal Administrativo (“STA”) proferiu um acórdão 

suscetível de revolucionar o regime de revisão de sentenças aplicável ao processo tributário, 

incluindo, a nosso ver os processos proferidos no âmbito da arbitragem tributária1. 

 

A questão controvertida residia em determinar se os fundamentos para a interposição do 

recurso de revisão de sentença previstos no artigo 771º do Código de Processo Civil (“CPC”) 

podiam ser aplicados subsidiariamente ao regime previsto no artigo 293.º do Código de 

Procedimento e de Processo Tributário (“CPPT”). Com efeito, dispondo o CPPT de um regime 

próprio para a revisão de sentença, com uma enumeração própria dos fundamentos da revisão, 

constituía doutrina praticamente assente que não caberia a aplicação subsidiaria do regime 

consignado no artigo 771º do CPC, em particular a alínea f), introduzida no nosso ordenamento 

jurídico por via do Decreto-Lei n.º 303/2007, de 24 de agosto2.  De igual modo, discutia-se se a 

aplicação da alínea f) do artigo 771º do CPC se deveria cingir aos casos que a decisão nacional 

transitada em julgado seja incompatível com a decisão proferida no próprio caso concreto, com 

a decisão proferida pela instância nacional para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, ou 

se pelo contrário a mesma deveria ser alargada a outras instâncias jurisdicionais a que o 

Estado português se encontre vinculado, como é o caso do Tribunal de Justiça da União 

Europeia (“TJUE”).  

 

Com efeito, no caso em apreço, dois Fundos de Pensões não residentes em Portugal vieram 

requerer a revisão de sentença proferida pelo Tribunal tributário de Lisboa que lhes indeferiu 

impugnação judicial de anulação de diversas retenções na fonte sobre dividendos auferidos em 

Portugal. Com efeito, o Tribunal considerou que inexistia qualquer discriminação em função da 

residência, e consequentemente violação do Direito Comunitário, na circunstância dos referidos 

fundos estarem sujeitos a retenção na fonte definitiva em sede de Imposto sobre o Rendimento 

                                                
1
 Acórdão proferido no processo n.º 0360/2013, o qual pode ser consultado in 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/6a28dd0dd1513bc780257d0e004f8d72?OpenDoc
ument&Highlight=0,revisão,sentença 
2
 Neste sentido, veja-se o Juíz Conselheiro Prof. Jorge Lopes de Sousa, in Código de Procedimento e de Processo 

Tributário, anotado e comentado, 6ª edição 2011, IV volume, páginas 543/555.  
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das Pessoas Coletivas (“IRC”), ao passo que os fundos domiciliados em Portugal beneficiavam 

de isenção de IRC nos termos do artigo 16º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (“EBF”)3. Ora, 

sucede que após o trânsito em julgado da referida decisão judicial, Portugal veio a ser 

condenado pelo TJUE, no âmbito de ação de incumprimento, nos termos do qual se determinou 

que o regime previsto na legislação interna era contrário ao Tratado da União e mais 

particularmente violava a liberdade de circulação de capitais . 

 

É, pois, no quadro desta decisão judicial que os referidos Fundos de pensões vieram invocar 

como fundamento do recurso de revisão o acórdão do TJUE de 6 de Outubro de 2011 (proferido 

no processo C-493/09), alegando a inconciabilidade com a decisão proferida pelo tribunal 

nacional, integrando tal fundamento na previsão da alínea f) do artigo 771º do CPC, na redação 

dada pelo Decreto-Lei nº 303/2007 de 24 de Agosto, conjugado com o regime estabelecido no 

artigo 293º do CPPT.  

 

Delimitado o quadro legal do litígio, o STA vem, em resumo, sustentar que todos os 

pressupostos processuais da figura jurídica do recurso de revisão de sentença que não se 

encontrem especialmente previstos no artigo 293.º do Código de Procedimento e de Processo 

Tributário (“CPPT”) são aplicáveis em sede tributária, nomeadamente os fundamentos previstos 

no CPC. Dito de outra forma: como alegado pelas Recorrentes, os fundamentos de recurso de 

revisão previstos no CPC podem ser invocados diretamente em sede do processo tributário.  

 

Para tal conclusão contribui a remissão constante do número 5 do artigo 293.º do CPPT, mas 

também a aplicação do princípio da unicidade do sistema jurídico, bem como a circunstância do 

artigo 293.º do CPPT ser anterior à entrada em vigor do diploma que introduziu alterações ao 

regime da revisão de sentença em processo civil, nomeadamente introduzindo a possibilidade 

de revisão de sentença interna inconciliável com uma decisão definitiva de uma instância 

internacional de recurso vinculativa para o Estado Português.  

 

Como bem refere o Venerando Tribunal no referido Acórdão, “Não prevendo o regime de 

recursos no processo o judicial tributário a possibilidade de revisão de uma decisão interna, 

                                                
3
 Recorde-se que até 2012, o legislador português isentava de tributação os dividendos auferidos por fundos de 

pensões estabelecidos de acordo com a legislação portuguesa ao mesmo tempo que tributava tais rendimentos 
sempre que obtidos por fundos de pensões residentes num outro estado da União Europeia. O atual artigo 16º do 
EBF veio a ser alterado de modo a conformar-se com a decisão proferida pelo TJUE no processo n.º C-493/09.  
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transitada em julgado, por ser inconciliável com uma decisão definitiva de uma instância 

internacional de recurso que seja vinculativa para o Estado Português, atenta a relevância desta 

ausência normativa e a natureza de tal omissão, impõe-se encontrar regulamentação adequada 

nas normas do Código de Processo Civil sobre interposição processamento e julgamento dos 

recursos jurisdicionais, no caso, e concretamente, no preceituado pelo artigo 771º, alínea  f) do 

Código de Processo Civil, na redação do decreto-lei 303/2007.” 

 

A questão que se colocava ao Tribunal consistia, no fundo, em decidir se se mostrava 

admissível a manutenção na ordem jurídica nacional de uma decisão de um órgão jurisdicional 

transitada em julgado que se mostrava inconciliável com uma decisão proferida por um órgão 

jurisdicional internacional, em particular uma decisão do TJUE proferida numa ação 

condenatória contra o Estado português. Esta questão é tanto mais pertinente quanto as ações 

em matéria tributaria que viessem a ser julgadas no âmbito do CPTA beneficiaram do leque de 

fundamentos previstos no CPC, uma vez que, ao contrário do que sucede na jurisdição 

tributaria e no regime previsto no artigo 293º do CPPT, na jurisdição administrativa o artigo 154º 

do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (“CPTA”) opera uma remissão integral 

para o regime previsto no artigo 771º do CPC. Deste modo, vieram alegar as Recorrentes que 

admitir-se que processos que dirimam questão de direito materialmente idênticas possam estar 

submetidos a regimes processuais distintos, negando nuns casos o acesso ao recurso de 

revisão com os fundamentos alargados do CPC — na jurisdição tributária - e admitindo-o 

noutros casos — na jurisdição administrativa em matéria tributária por força da remissão 

operada pelo artigo 154° do CPTA - redundaria numa denegação ou restrição ilegítima do 

acesso aos tribunais e do princípio da tutela jurisdicional efetiva, o que mereceu acolhimento 

por parte do STA.  

 

No que diz respeito ao próprio âmbito de aplicação da alínea f) do artigo 771º do CPC, também 

o STA aderiu à argumentação aduzida pelas duas Recorrentes, postulando e passamos a citar 

que, “Resulta do disposto na alínea f) do artigo 771º do Código de Processo Civil, que o 

legislador pretendeu estender o recurso de revisão não só aos casos em que decisão interna 

seja inconciliável com uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, como também 

aos casos em que se verifique inconciabilidade com qualquer decisão definitiva de uma 

instância internacional de recurso vinculativa para o Estado Português.” 
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Em harmonia com o acima exposto, o STA acaba por concluir que, “Um acórdão proferido pelo 

TJUE no âmbito de processo por incumprimento movido contra Portugal assume carácter 

vinculativo para o Estado Português e pode ser invocado como fundamento de recurso revisão 

ao abrigo da nova alínea f) do artigo  771º do Código de Processo Civil na redação do decreto-

lei 303/2007, verificados que sejam os demais pressupostos, nomeadamente a inconciabilidade 

com decisão interna transitada em julgado.” 

 

Resumindo, o acórdão do STA vem agora abrir caminho aos contribuintes que pretendem pedir 

a revisão de sentenças proferidas pelos tribunais tributários sempre que tais decisões estejam 

em contradição com um acórdão proferido em momento posterior pelo TJUE que tenha por 

objeto uma ação por incumprimento instaurada pela Comissão Europeia contra o Estado 

Português4. 

 

E qual a relevância deste acórdão em sede arbitral? 

 

Na nossa opinião e não obstante o princípio da irrecorribilidade das decisões arbitrais 

consagrado na lei que aprovou o regime da arbitragem tributária, não vemos obstáculos 

jurídicos à admissibilidade do recuso de revisão, dada a natureza excecional deste mecanismo. 

Nesta matéria, seguimos, aliás, na íntegra o entendimento já exposto pelo Juiz Conselheiro 

Jorge Lopes de Sousa, no sentido de que a admissibilidade do recurso de revisão em sede 

arbitral se impõe à luz da necessária compatibilização dos valores estruturantes do nosso 

sistema fiscal (certeza e segurança jurídica versus justiça). 

 

Com efeito, considerando o peso na ordem jurídica dos fundamentos para apresentação de 

recurso de revisão, nomeadamente os previstos no CPC, os quais dada a sua superior 

relevância jurídica permitem ultrapassar o princípio da segurança jurídica e a força do caso 

julgado, em função da verificação de vícios de tal forma graves que impedem a consolidação da 

ordem jurídica de decisões já transitadas em julgado, é evidente que tal regime deverá impor-se 

em todos os processos relativamente aos quais possam aplicar-se (ainda que subsidiariamente) 

as normas do CPC, nos quais se inclui o processo arbitral tributário. 

 

                                                
4
 Resta saber se idêntica conclusão será válida no quadro de uma decisão proferida pelo TJUE no âmbito de um 

processo de reenvio prejudicial.  
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Aliás, admitir-se que processos que dirimam questão de direito materialmente idênticas (tal 

como os processos de impugnação judicial e os submetidos ao tribunal arbitral) possam estar 

submetidos a regimes processuais distintos, negando nuns casos o acesso ao recurso de 

revisão e admitindo-o noutros casos, redundaria numa denegação ou restrição ilegítima do 

acesso aos tribunais e do princípio da tutela jurisdicional efetiva, resultando numa interpretação 

não conforme à Constituição.  

 
Adicionalmente, negar essa mesma pretensão em função da via processual escolhida colocaria 

ainda em causa de forma evidente a efetividade das sentenças proferidas por tribunais 

estrangeiros aos quais o Estado português esteja vinculado, como sucederia no caso no 

acórdão aqui em análise5. 

 

Em síntese, estamos perante uma decisão judicial histórica, abrindo caminho para que os 

contribuintes possam pedir a revisão de decisões proferidas tanto na jurisdição tributária, como 

em sede arbitral, sempre que tais decisões, mesmo transitadas em julgado, se venham a 

mostrar incompatíveis com acórdãos do TJUE em matéria de interpretação do Direito 

Comunitário. Trata-se de uma decisão de enorme relevância para a tutela dos legítimos 

interesses dos particulares, bem como para assegurar a correta aplicação do Direito 

Comunitário secundário na nossa ordem jurídica.  

 
 

                                                
5
 Aliás, sempre se diga que ainda muito recentemente o TJUE se pronunciou sobre a admissibilidade de reenvio 

prejudicial de processos submetidos à jurisdição arbitral tributária – cfr. Acórdão proferido no processo n.º C-
377/13.  



              
 

 
CAAD NEWSLETTER                                                 54.                                                    setembro 2014 

// Breves 
 

Revista Arbitragem Tributária - Primeiro número  

 
A revista Arbitragem Tributária reúne artigos de fiscalistas mais experientes e de profissionais 

de uma nova geração, apresentando-se como um ponto de encontro de diversas sensibilidades 

e um estímulo ao debate, de olhos postos nos mais recentes desenvolvimentos em matéria de 

arbitragem tributária. 

 

 

 

// Notícias 
 

25 de setembro de 2014 

“A Arbitragem em Direito Público em Portugal e Angola numa perspetiva 
comparada” 
 
O CAAD - Centro de Arbitragem Administrativa e o Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa estão a organizar a Conferência subordinada 

ao tema: "A Arbitragem em Direito Público em Portugal e Angola numa perspetiva comparada", 

a ser realizada no próximo dia 25 de setembro de 2014 no Auditório da Faculdade. 
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A conferência contará com a participação do Dr. Nuno Villa-Lobos, Presidente do Centro de 

Arbitragem Administrativa e da Dra. Tânia Carvalhais Pereira, jurista do Centro de Arbitragem 

Administrativa. 
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30 de setembro de 2014 

“Conferência sobre Arbitragem e Mediação Administrativas” 

 
O CAAD - Centro de Arbitragem Administrativa encontra-se a organizar, em parceria com o 

Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, uma 

Conferência dedicada à Arbitragem e Mediação Administrativas, a ser realizada no próximo dia 

30 de setembro de 2014 nas instalações da Faculdade. 
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16 de outubro de 2014 

"Arbitragem Tributária" 

 
O CAAD e a Católica Porto Business School têm o prazer de o(a) convidar para o seminário 

"Arbitragem Tributária", no próximo dia 16 de outubro, às 18h00, no Edifício Américo Amorim, 

com o seguinte programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h15    Receção dos participantes e abertura 
     Rui Morais | Docente da Escola de Direito 
  

 18h30    Arbitragem tributária, uma forma célere de resolução de litígios com a 
administração fiscal 

     Nuno Villa-Lobos | Presidente do CAAD 
  

 18h50    Procedimento e processo na arbitragem tributária 
     Tânia Carvalhais Pereira | Jurista do CAAD 
  

 19h15    Recursos e impugnações 

     Jorge Lopes de Sousa | Juiz Conselheiro Jubilado do Supremo Tribunal 
Administrativo 

  
 19h45    Debate e encerramento 

     Moderaçao: Luisa Anacoreta | Docente da Católica Porto Business School 
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