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// Editorial 
 

 

 
 

 
 
 
Nuno Villa-Lobos  
Presidente do CAAD 
 

No Bom Caminho 1 
 
É com indisfarçável orgulho que constatamos que 2013 foi o ano do reconhecimento público da 

arbitragem tributária como meio alternativo de resolução de litígios tributários em Portugal. Se já 

em 2011 e 2012 os sinais vinham sendo animadores, 2013 foi o ano em que a adesão a este 

mecanismo se mostrou ainda mais significativa, atingindo-se um novo patamar. Comparando os 

resultados deste ano com os do ano passado, verifica-se que o número de processos arbitrais 

submetidos ao CAAD terá aumentado cerca de 100%, sendo que o valor dos mesmos andará 

muito próximo dos 100 milhões de euros. 

 

Mas a afirmação da arbitragem tributária como meio alternativo de resolução de litígios não é 

visível apenas pelo aumento do número e do valor dos litígios dirimidos através dela. A sua 

afirmação é igualmente visível através de outros pequenos-grandes sinais. Por exemplo, em 

2013 o número de utentes que consultou o site do CAAD, nomeadamente as decisões arbitrais 

que aí são publicadas, aumentou 30% face ao ano anterior. O número de interessados em 

integrar a lista de árbitros tem vindo igualmente a aumentar, sendo que da lista de árbitros do 

CAAD fazem atualmente parte mais de 170 árbitros de reconhecida experiência e qualidade 

técnica. 

 

Por outro lado, olhando de perto para os processos submetidos em 2013, verifica-se que a 

procura da arbitragem tributária tem vindo a diversificar-se no que respeita, nomeadamente, à 

localização geográfica e perfil socio-económico dos contribuintes que a ela recorrem, ao tipo de 

impostos impugnados e aos valores envolvidos. Por exemplo, em 2013, 37% dos processos 

foram apresentados por contribuintes singulares, e em cerca de 30% destes estiveram 

envolvidos valores inferiores a 60 mil euros. Neste momento, há contribuintes que recorrem ao 

                                                
1
 Artigo publicado na Revista Advocatus online em 06 dezembro 2013. 
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CAAD de norte a sul do país. Quanto aos contribuintes pessoas coletivas – pme’s e também 

grandes grupos económicos – sensivelmente 1 em cada 4 dos pedidos não excedeu o valor dos 

60 mil euros, havendo ainda a registar 10% de processos com valor superior a 1 milhão de 

euros. 

 

Uma nota final para realçar que em 2013 terá porventura havido apenas um único elemento 

relativamente ao qual não se verificou qualquer crescimento, a saber, o “tempo”. Até ao 

momento, o tempo médio que os árbitros do CAAD levam para proferir decisões finais manteve-

se em linha com os anos anteriores. Ou seja, em média, desde que é constituído o tribunal 

arbitral, as partes têm aguardado cerca de 4 meses pela decisão final.  

 

Mas, como será natural, o trabalho não acaba aqui. O ano de 2014 trará seguramente novos 

desafios. Nessa medida, o CAAD conta apresentar no início do próximo ano a nova base de 

dados de jurisprudência arbitral e planeia também algumas iniciativas no âmbito da formação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

           Arbitragem Tributária – Ciclos de Formação CAAD 

1.º Trimestre de 2014 
 

• Carga horária:  15 horas 
• Inscrições: Site CAAD – www.caad.org.pt 
• Valor: 75,00€ (global) ou 20,00€ por sessão 
• Obs.: Lugares limitados à capacidade do auditório do CAAD 

 
Mais informações em breve no site do CAAD. 
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// Conselho(s) Deontológico 
 

 

 
 

 
 
Manuel Fernando Santos Serra 
Presidente do Conselho Deontológico do CAAD, desde fins de 2009 
Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, de 1997 a 2009 
 

 
A necessidade de codificação de directrizes deontológicas para os árbitros adquiria especial 

premência por se prever que viesse a ser diversa a origem profissional dos árbitros a actuar 

sob a égide do CAAD. Isto porque o diploma que estabelece o regime jurídico da arbitragem 

em matéria tributária determina que, por regra, os árbitros sejam juristas com pelo menos dez 

anos de comprovada experiência profissional na área do direito tributário, mas logo especifica 

que esta experiência pode ter sido adquirida pelo exercício de um conjunto muito alargado de 

funções públicas, nelas incluídas a magistratura, a advocacia, a consultoria e jurisconsultoria, 

a docência no ensino superior ou a investigação, o serviço na administração tributária ou 

mesmo a realização de trabalhos científicos relevantes neste domínio. Acresce que, na 

estrutura da arbitragem assim delineada, deparamos com uma outra vertente, a da 

possibilidade de designação de árbitros adjuntos com formação não jurídica, entre licenciados 

em Economia ou Gestão, nos casos em que a questão sob análise exija conhecimentos 

especializados nestas áreas, possibilidade que o CAAD vem concretizando quando a crê 

determinante para a qualidade da decisão arbitral a proferir. 

 

Perante a diferente complexidade de tarefas e responsabilidades nas correspondentes áreas 

funcionais originárias de todos esses profissionais, impunha-se elencar regras deontológicas 

claras sobre as boas práticas arbitrais e sobre os comportamentos eticamente exigíveis aos 

juízes-árbitros. E daí a criação de um Código Deontológico do CAAD que, em união com as 

normas deontológicas integradas no diploma de autorização da arbitragem tributária, 

estabeleça expressamente os parâmetros de conduta dos árbitros administrativos e fiscais em 

exercício de funções nos tribunais arbitrais do Centro. O conjunto de directrizes deontológicas 

que nele vemos codificadas oferece, assim, ao público em geral, e, muito em particular, aos 

futuros utentes do Centro, uma declaração claríssima das finalidades, ideais e valores que 

devem informar a actuação de um juiz-árbitro. 
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Além disso, pela definição de um regime muito exigente de impedimentos e de boas práticas 

arbitrais, o Código coloca nas mãos dos utentes do Centro instrumentos preciosos de 

controlo do desempenho dos árbitros, um controlo que tem no Conselho Deontológico o seu 

garante, já que ao Conselho compete promover boas práticas arbitrais, se necessário, pelo 

afastamento ou pela responsabilização, penal e/ou civil, dos árbitros prevaricadores. A 

codificação de deveres deontológicos, e a instituição de um órgão independente, 

responsável pela sua tutela, serve assim vários fins públicos beneméritos, que importa 

destacar.  

 

Desde logo, temos a promoção de uma maior consistência de conduta entre os membros da 

função arbitral e o fornecimento de guias de acção seguros aos próprios árbitros para os 

ajudar no inevitável confronto com situações problemáticas concretas, em que diferentes 

deveres deontológicos podem mesmo conflituar entre si. 

 

O Código permite ainda o desenvolvimento, pelos utentes do Centro, de expectativas 

razoáveis e, mais do que isso, fiáveis quanto ao que podem esperar das práticas arbitrais, 

tudo culminando na segurança decorrente da “justiciabilidade” das regras éticas que 

enformam tais práticas junto do Conselho Deontológico do Centro. 

 

Nos termos do Código Deontológico, dos árbitros em funções no CAAD é exigida: 

imparcialidade relativamente às partes, neutralidade face ao conflito de interesses, 

idoneidade moral e sentido de interesse público, capacidade para valorar, técnica e 

juridicamente, a questão controvertida e competência para chegar a uma decisão de 

qualidade, naquele prazo relativamente curto que lhes é imposto pelas regras do processo 

arbitral, mas também, e sobretudo, pelas legítimas expectativas das partes, que optam pela 

via arbitral na esperança de beneficiar de uma justiça fiscal mais célere.  

 

E estes “deveres” gerais cumulam com exigências especificamente talhadas para os árbitros 

fiscais, entre as quais sublinharia: a nível das qualificações, os dez anos de comprovada 

experiência na área do direito tributário; a nível dos deveres profissionais, o dever de sigilo 

fiscal; e, a nível dos impedimentos, os previstos no Código do Procedimento Administrativo e 

no Código de Processo Civil, a que acresce a exigência de que o árbitro não tenha estado, 

nos últimos dois anos, directa ou indirectamente, ao serviço de qualquer uma das partes 
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envolvidas no processo. 

 

As preocupações com a garantia de independência, imparcialidade e isenção dos árbitros 

fiscais assumem destacada consideração no pertinente e já apontado diploma legal, e 

conduziram à criação daquilo que configura um apertado regime de obrigações e 

impedimentos, cuja aplicação escrupulosa é legalmente confiada ao Conselho Deontológico 

do Centro de Arbitragem Administrativa. 

 

Porque tem plena consciência da importância do seu labor de garante ético, o Conselho 

Deontológico tudo tem feito e tudo fará para que a ética arbitral seja menos código do que 

realidade inscrita no carácter e nas práticas rotineiras dos árbitros que venham a integrar os 

seus tribunais. Disso depende, aliás, o futuro, que se quer risonho, da arbitragem nas 

relações jurídicas de direito público. 
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// Arbitragem Fiscal  

 

 

 
 

 
 
 
Rui Leão Martinho  
Bastonário da Ordem dos Economistas 
 

 
Os Economistas e a arbitragem tributária 
 
A resolução pela arbitragem dos litígios entre os contribuintes e a administração fiscal foi, 

inquestionavelmente, uma medida legislativa corajosa, ao assumir que a justiça tributária pode 

também ser alcançada, com um idêntico rigor, fora do sistema público de tribunais fiscais. 

 

O rigor e a celeridade na resolução dos litígios fiscais exigem uma crescente eficiência dos 

tribunais fiscais medida pelo tempo e número de pendências. Como tal, a disponibilidade de 

uma via alternativa - a arbitragem tributária - poderá ser determinante para a resolução desses 

conflitos. 

 

O rigor na solução de litígios fiscais que, a par da celeridade, deve ser uma pedra de toque da 

arbitragem tributária, obriga quem seja chamado a resolvê-los a conjugar sólidas competências 

na área do direito fiscal, também no domínio das ciências económicas. 

 

A crescente complexidade dos litígios fiscais pode ser mais eficazmente lidada através da 

estreita colaboração entre juristas e economistas, reunindo o conhecimento das ciências 

económicas e o conhecimento de direito fiscal. 

 

Ora, esta necessária estreita colaboração entre juristas e economistas poderá ser facilmente 

alcançável no seio da arbitragem tributária, dada a maior flexibilidade nas suas regras de 

funcionamento e a sua focalização na pronta e qualificada resolução dum litígio fiscal. 

 

O que se referiu em relação à resolução de litígios fiscais alarga-se a um sem número de outros 

exemplos, onde o paradigma para lidar com situações complexas passou a ser a 

interdisciplinaridade e a colaboração entre profissionais qualificados de diferentes áreas e não 

já o do profissional com conhecimentos enciclopédicos de várias ciências. 

 

A Ordem dos Economistas está bem ciente deste dominante paradigma e, em coerência, 

procurou ser, no contexto das designadas profissões liberais, um agente dinamizador dessa 
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interdisciplinaridade, mais do que uma zelosa guardiã de fronteiras profissionais imutáveis e de 

privilégios corporativos injustificados. 

 

Esta posição da Ordem dos Economistas tem sido assumida, no contexto das profissões que 

tem por base o domínio e aplicação das ciências económicas, pela defesa dum modelo 

organizativo (o qual funciona bem, por exemplo, em Espanha), que agrupasse, numa única 

organização, os que dominam e aplicam, na sua atividade profissional, os diferentes ramos 

daquelas ciências económicas. 

 

Fruto de condicionalismos históricos que já deixaram de fazer sentido, as várias profissões 

qualificadas na área das ciências económicas deram origem e continuam a ser representadas 

por distintas Associações Públicas Profissionais. 

 

O mesmo fenómeno também se observa em várias outras profissões liberais. 

 

Admitia-se que a Lei nº 2/2013, de 10 de janeiro, que resulta do cumprimento dum 

compromisso assumido no Memorando de Entendimento, pudesse constituir uma oportunidade 

para se inverter esta tendência de atomização das Associações Públicas Profissionais, 

impulsionando o movimento inverso de agregação, o que, por si só, fomentaria e facilitaria a 

interdisciplinaridade e colaboração entre profissionais qualificados que passassem a fazer parte 

duma única organização profissional, potencialmente mais eficaz. 

 

Esta Lei n.º 2/ 2013 veio introduzir um novo regime jurídico das Associações Públicas 

Profissionais, e obrigava as várias Ordens e Câmaras Profissionais a ajustarem os seus 

estatutos àquele novo regime. 

 

A revisão dos estatutos das diversas Associações Públicas Profissionais existentes poderia, 

assim, constituir uma oportunidade para o Governo dinamizar, em estreito diálogo com as 

Ordens Profissionais, um processo, quanto mais não fosse, de avaliação de viabilidade de se 

verificarem fusões entre Associações Públicas Profissionais já existentes. 

 

Em vários países, como a Espanha e a Itália, verificou-se esse movimento. 

 

Na falta desse movimento agregador, que necessariamente deveria partir duma iniciativa do 

Governo que a Lei nº 2/2013 aliás legitimaria, a Ordem dos Economistas centrou o melhor dos 

seus esforços, no processo de revisão do seu estatuto, para contrariar a preocupante 

tendência, que também se vem observando noutras profissões liberais, de pulverização de 

organizações profissionais, pela criação de novas Associações Públicas Profissionais que 

passam a representar meros segmentos duma mesma profissão liberal. 
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Na revisão do seu estatuto, atempadamente apresentada ao Governo, a Ordem dos 

Economistas sugeriu o reconhecimento de oito novas especialidades profissionais, para além 

das quatro já existentes (Economia Política, Gestão Empresarial, Auditoria e Análise 

Financeira). Entre estas oito novas especialidades profissionais, conta-se a de Peritagem 

Judicial e Arbitragem Comercial e Tributária. 

 

Ao propor o reconhecimento desta especialidade profissional, a Ordem dos Economistas não 

pretende que apenas possam servir como peritos judiciais e árbitros judiciais os economistas 

que se encontrem inscritos naquele novo Colégio. Apenas a Ordem dos Economistas certificará 

que os inscritos naquele Colégio estão aptos a praticar, com o necessário rigor, os atos típicos 

daquelas atividades profissionais. 

 

A Ordem dos Economistas pretende assim posicionar-se como um fórum de discussão e de 

formação e como dinamizador da criação de redes entre profissionais. A par da salvaguarda de 

normas deontológicas, aqui radica o fundamental da sua utilidade social. 

 

Se, por Lei da Assembleia da República, vier a ser reconhecida, na profissão de Economista, a 

especialidade de Peritagem Judicial e Arbitragem Comercial e Tributária, a Ordem dos 

Economistas não deixará de procurar, como aliás o tem feito noutros casos recentes de 

reconhecimento de novas especialidades profissionais, a colaboração com estruturas já 

existentes e com intervenção consolidada no terreno. 

 

O que necessariamente implica lançar um desafio ao CAAD para a institucionalização de 

mecanismos permanentes de colaboração que se antecipa como mutuamente vantajosa, mas 

salvaguardando, como não podia deixar de o ser, a autonomia de ambas as organizações. 

 

A arbitragem tributária deve, portanto, inserir-se como mais uma peça chave na estratégia de 

captação de investimento, cujo sucesso é crítico para a saída da atual crise e que consiste em 

assegurar ao potencial investidor regras fiscais simples, estáveis e aplicáveis com rigor e 

celeridade. 

 

Estamos ainda em crer que o reforço institucional das relações entre o CAAD e a Ordem dos 

Economistas poderia também contribuir para uma justiça fiscal mais célere e rigorosa, o que em 

muito contribuiria para o fomento das atividades económicas e, em última instância, para o 

crescimento e desenvolvimento da economia, por todos desejado. Fica assim lançado o repto. 
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Ana Maria Rodrigues  
Professora da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra  

 
 

 
Olhares multidisciplinares sobre a arbitragem fisca l   

 
Respondendo a um desafio do CAAD, cumpre-me sintetizar a minha história profissional, que 

se reparte entre o estudo e a investigação em contabilidade e a minha velha paixão por outras 

áreas científicas, mas que só muito recentemente se concretizou com a finalização da 

Licenciatura em Direito na Faculdade de Direito de Coimbra. 

 

Nessa dupla perspetiva decidi concorrer a árbitro fiscal, ciente que a formação mista pode ser 

um valor a privilegiar no âmbito da arbitragem fiscal, pois pela primeira vez se admitiu juízes-

árbitros sem experiência jurídica, mas conhecedores de outras importantes valências, que se 

assumem como muito relevantes em decisões que apelam a outro tipo de conhecimentos. Em 

boa hora o fiz. Tem sido uma experiência muito gratificante e o cumprimento de uma obrigação 

de cidadania, num País em que os processos sobre matéria tributária se acumulam na nossa 

ordem jurisdicional. 

 

A arbitragem fiscal foi uma solução legal pensada para conviver com uma realidade que se tem 

vindo a complexificar nas últimas décadas. A globalização trouxe consigo essa sofisticação e 

também novos e grandes desafios mais facilmente resolúveis com apelo a análises 

multidisciplinares. Os preços de transferência, a cláusula geral anti abuso, e tantas outras 

complexas questões fiscais, que apelam a conhecimentos mistos, são disso exemplo. Os 

saberes hoje não se compaginam com o “mono-conhecimento”. A arbitragem fiscal representa 

um novo entendimento na resolução de novos e velhos problemas, com uma lógica inovadora. 

Verdadeiramente, a arbitragem fiscal é um novo desafio na resolução dos litígios fiscais, que 

têm vindo progressivamente a ser aceite pela sociedade, contando já com mais de 180 

decisões em pouco mais de dois anos de funcionamento. E até os que, numa fase inicial, se 

revelaram mais céticos, olham já com algum otimismo para esta nova forma de resolução de 

conflitos, à medida que os acórdãos e sentenças se tornam públicos. A arbitragem fiscal tem 

vindo a adotar boas e inovadoras práticas na preparação e condução de um processo arbitral, 
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que convivem com preocupações de imparcialidade e objetividade dos seus decisores. Assim, 

as decisões arbitrais sobre algumas dessas sofisticadas questões que envolvem temáticas 

multidisciplinares distinguem-se de modo significativo das obtidas na ordem jurisdicional 

clássica, estas últimas baseadas em duros argumentos jurídico-formais, enquanto as primeiras 

se centram fortemente em critérios de ordem prática, relacionados com a racionalidade 

económica. 

 

Esta experiência tem vindo, por isso, a relevar-se um sucesso, e para isso concorre 

necessariamente a natureza mista dos membros dos tribunais arbitrais coletivos, que agregam 

juízes, advogados, economistas e gestores, que permitem novos modos de olhar a resolução 

dos litígios, cujas audiências são presididas, nos tribunais coletivos, por pessoas que tenham 

exercício funções públicas de magistratura com enorme experiência, o que permite responder 

com eficiência acrescida ao complexo fenómeno arbitral. 

 

Portugal através desta solução de resolução de litígios fiscais é hoje um case study na Europa, 

senão mesmo no Mundo. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              
 

 
CAAD NEWSLETTER                                                     11.                                                       n.º 2 | 2013 

 

 
 

 
 
 
António Martins 
Professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra  
 

 
A arbitragem fiscal e o relevo da multidisciplinari dade   
 
Tenho, desde 2011, a grata experiência profissional de participar como árbitro economista, no 

âmbito do CAAD, em decisões arbitrais relativas a impostos sobre o rendimento. Esses 

processos encerram, as mais das vezes, elevada complexidade, e abordam diversas vertentes 

do conhecimento que são úteis para a produção de tais decisões: o direito fiscal, a 

contabilidade, as finanças, o direito societário, só para citar algumas. 

 

Para mais, o nível das peças processuais que os litigantes usualmente apresentam é de molde 

a exigir dos árbitros grande empenho e conhecimento na sua apreciação, a fim de que se 

conflua nas decisões que melhor se conformem à lei.  

 

Na verdade, a tributação rendimento – maxime, do rendimento societário por via do IRC – é 

hoje, a meu ver bem entendido, um fenómeno cada vez exigente, no que à preparação dos 

árbitros respeita. Citarei apenas três exemplos, dos muitos que se poderiam elencar, em favor 

desta convicção pessoal. 

 

No campo dos preços de transferência, quantas vezes aspetos contabilísticos, estatísticos, 

jurídicos e técnico – económicos, se cruzam em casos de feição bastante complexa. Na área da 

aplicação de cláusulas anti abusivas, é usual surgirem casos envolvendo a apreciação da 

substância económica das operações, e seu confronto com o respetivo desenho jurídico. Por 

fim, no tocante a operações de financiamento societário e gastos daí decorrentes, é normal 

delas emergirem problemas onde temas como a teoria financeira, as formas de contabilização, 

o cálculo financeiro e outras se traduzem em linhas de apreciação muito variadas. 

 

Enfim, não tenho dúvidas em qualificar os casos que normalmente surgem na arbitragem 

tributária como requerendo, por via de regra, a contribuição de vários saberes para a solução 

julgada  mais consentânea com a boa aplicação da lei fiscal. 
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Ora, neste contexto, o que pode entender-se por multidisciplinaridade? Direi, primeiro, o que me 

parece dever entender-se, e, em segundo, o que julgo não dever associar-se a tal conceito, 

quando aplicado na arbitragem fiscal. 

 

Assim, a multidisciplinaridade significa que, na análise e decisão dos casos fiscais apreciados 

no CAAD, a cooperação entre árbitros com formação jurídica e os de formação económica 

potencia uma confluência de perspetivas que, em regra, trará à decisão uma mais completa 

fundamentação. É claro que a preponderância no processo de aplicação da lei deve estar do 

lado dos juristas. Mas o contributo que os economistas com experiência em fiscalidade poderão 

trazer a certos processos não é despiciendo. Julgo, aliás, ser esse o propósito que presidiu à 

sua inclusão como árbitros em determinados casos. 

 

Com efeito, e sendo certo que muitos juristas têm vasta experiência em matérias de 

contabilidade, finanças ou economia, também não é menos certo que essas áreas são hoje, 

como todas as áreas científicas, muito especializadas. Acompanhar os seus desenvolvimentos 

é tarefa bem difícil. Assim, em matérias como provisões, instrumentos financeiros, 

depreciações, intangíveis, mais–valias, razões económicas  válidas para uma fusão,  e tantas 

outras, o caldeamento dos conhecimentos jurídicos  e económicos tende a produzir decisões 

mais amplamente sustentadas.  

 

Da experiência pessoal, julgo que uma condição (necessária, mas porventura não suficiente) 

será a de que juristas e economistas consigam falar uma linguagem entendível, que sirva para 

esclarecer ambos sobre as contribuições que cada um traz aos casos. Isto nem sempre é fácil, 

mas deve tentar-se a todo o custo. 

 

Por fim, o que não deve ser a multidisciplinaridade. Não significa, por certo, que alguém tenha 

que ser especialista em múltiplos assuntos, e só assim possa ter condições para decidir.   

 

Tal como um economista tem normalmente dificuldade em discorrer sobre as diversas correntes 

jurídicas acerca dos efeitos de uma fusão-cisão, ou de uma fusão inversa, também me parece 

que um jurista poderá ter alguma dificuldade em estar a par do último desenvolvimento das 

normas internacionais de contabilidade relativas a instrumentos financeiros derivados.  
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Mas é precisamente para promover o cruzamento de tais saberes que a composição dos 

tribunais arbitrais determina, em condições previstas, a inclusão de árbitros com diversas 

valências.  

 

A multidisciplinaridade produz boas experiências se cada um respeitar a área de intervenção 

dos outros, e dela retirar os elementos que complementem, infirmem ou confirmem determinada 

perspetiva. 

 

Tenho para já, a este respeito, boas experiências no CAAD com os árbitros de formação 

jurídica com que tive o gosto de trabalhar. Tenho aprendido sobre a aplicação da lei e a 

perspetiva lógico-analítica que os juristas trazem, naturalmente, aos casos. E tenho procurado 

contribuir com uma visão e fundamentação económica para alicerçar as decisões, quando tal é 

requerido pela natureza dos problemas que apreciamos. 
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Elísio Brandão  
Professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto  

 
 

 
O Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD) 
 
Dada a incapacidade de resolução dos conflitos tributários nos tribunais administrativos e fiscais 

surgiu a necessidade imperiosa de encontrar meios alternativos de resolução deste tipo de 

litígios. 

 

Em consequência, o Centro de Arbitragem Administrativa, CAAD, surgiu como a Instituição 

considerada adequada para resolver estes conflitos de modo célere e justo. 

 

A morosidade na resolução dos conflitos origina custos elevados para as empresas, com a 

constituição de provisões, e para o Estado, com os custos de funcionamento dos órgãos 

judiciais e com o risco de prescrição das dívidas. 

 

Dado tratar-se de uma inovação no nosso sistema jurídico e, também dos primeiros ao nível 

europeu e mundial, é natural que tenham surgido dúvidas e apreensões por parte de alguns 

intervenientes no processo. 

 

Dissipadas as dúvidas, selecionadas as personalidades para encabeçar os Órgãos do CAAD, 

cujos C.V. revelam uma credibilidade e honestidade inquestionáveis, o envolvimento de 

pessoas credíveis no processo decisório, bem como os resultados, entretanto, obtidos fazem 

com que o CAAD se venha afirmando, cada vez mais, junto das partes em conflito, isto é, a 

Autoridade Tributária e Aduaneira e os contribuintes individuais e coletivos, bem como da 

sociedade em geral. 

 

Acresce ainda que os árbitros tributários estando sujeitos a um rigoroso código deontológico e a 

um conjunto de impedimentos contribui para reforçar a sua credibilidade. 

 

A minha experiência, como árbitro tributário, tem sido muito enriquecedora e gratificante. 
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Jorge J. Landeiro de Vaz 
Professor da Faculdade de Economia do Instituto Superior de Economia e Gestão  
 

 
Arbitragem tributária e economia, uma perspetiva mu ltidisciplinar  
 
Aceitei com honra e também com o dever de serviço público e de cidadania o convite do CAAD 

para integrar a lista de árbitros do tribunal arbitral tributário. É na dupla qualidade de professor 

universitário e de árbitro que redigo este artigo de opinião sobre a arbitragem tributária e 

particularmente sobre o carácter pluridisciplinar dos colectivos com árbitros de diferente origem 

disciplinar, Direito, Gestão e Economia.  

 

A arbitragem tributária foi introduzida no ordenamento jurídico português pelo Decreto-Lei nº 

10/2011, de 20 de janeiro, no uso da autorização legislativa concedida pelo artigo 124º da Lei nº 

3-B/2010, de 28 de Abril. É recente a introdução desta inovação na resolução de litígios 

tributários; mas a mera observação direta dos resultados, permite concluir pela positiva. A 

análise destes resultados terá necessariamente uma amplitude que não caberá neste artigo, 

designadamente nos aspectos jurídico, judicial e institucional. Esta reflexão remete-se para as 

áreas de especialidade do autor e visa tão só apreciar este assunto na perspetiva económica de 

eficácia, eficiência e economia. 

 

Neste caso, a eficácia pode ser medida pelo tempo de resolução de litígios e pela efetividade 

dos direitos e interesses legalmente protegidos, relativos à relação jurídica tributária. Após dois 

anos e meio de funcionamento e entrados 459 processos, foram proferidas 236 decisões 

proferidas com um prazo médio de 4 meses1. Não detetou o autor entropias no sistema, 

designadamente recursos das decisões dos tribunais arbitrais tributários em volume 

significativo. 

 

A eficiência residirá desde logo na arquitetura do sistema de arbitragem tributária, com os 

órgãos de administração próprios, na concepção do regime jurídico específico, consignando a 

                                                
1
 Fonte: CAAD. 
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aplicação estrita do direito constituído, na seleção e designação de árbitros, na transparência do 

processo decisório e deliberativo e ainda da possibilidade de recurso das decisões arbitrais.  

Foi importante para o arranque do modelo da arbitragem tributária, sem dúvida, a experiência 

que o CAAD desenvolveu previamente no campo da arbitragem administrativa. A eficiência 

decorre muito expressivamente da competência técnica, idoneidade moral e sentido de 

interesse público dos árbitros (cito o Dr. Nuno Villa-Lobos e a Dr.ª Mónica Brito Vieira, Guia da 

Arbitragem Tributária a pp. 12). As exigências e garantias de independência e imparcialidade 

encontram-se consignados no Decreto-Lei nº10/2011, de 20 de janeiro e no Código 

Deontológico do CAAD.  

 

A economia da arbitragem tributária evidencia-se desde logo: 

• pela simplificação processual de instrução, análise e decisão. 

• pela eficiência administrativa do sistema. 

 

A instituição da arbitragem tributária dá os primeiros passos em Portugal na prossecução de 

objetivos de justiça e de maior racionalidade económica e eficiência administrativa. A eficiência 

administrativa traduzir-se-á numa relação positiva entre o valor das receitas geradas e os 

custos administrativos do sistema. A complexidade do fenómeno fiscal torna a sua gestão 

particularmente exigente, designadamente em recursos humanos qualificados. No sistema de 

arbitragem tributária uma parte significativa destes custos constituem gastos variáveis com 

impacto positivo na redução dos custos totais, logo numa maior eficiência do sistema. Os 

encargos de gestão do sistema tributário representam custos de oportunidade para o conjunto 

da economia, quer no sector público quer no sector privado, na medida em que os recursos 

afectos à administração fiscal deixam de poder ter aplicações alternativas. Ter-se-á que ter em 

conta também os custos de sujeição, ou seja os encargos que o sistema fiscal ocasiona aos 

contribuintes, seja para o cumprimento das suas obrigações tributárias, seja para delas se 

eximir. Visará a arbitragem tributária também a minimização destes custos de sujeição, 

maximizando a eficiência administrativa do sistema, de acordo com os princípios da 

congruência, transparência e economicidade. 

 

O RJAT prevê a possibilidade de designação de árbitros (adjuntos) licenciados em economia e 

gestão nas questões de maior complexidade e que exijam um conhecimento específico de área 

não jurídica, devendo nesses casos o árbitro-presidente ser sempre um jurista com pelo menos 
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dez anos de comprovada experiência profissional na área do direito tributário (artigo7º, nº3 do 

RJAT). 

 

Consultada a jurisprudência arbitral publicada até 30/01/2013), poder-se-á concluir que os 

árbitros licenciados em economia e gestão intervieram em 18,5% dos tribunais coletivos. Esta 

participação, por imposto registou, naquele período, o seguinte nível de intervenção: IRC e 

derrama (14,5%); IRS (33%); IVA (75%); Imposto de selo(0%); IMT (0%) e IMI (0%). Julga-se 

interessante esta intervenção de especialistas da área económica, nos processos de maior 

especificidade e complexidade nos coletivos de arbitragem tributária. Como muito bem 

consagra o regime jurídico da arbitragem tributária, o direito constituído é a trave mestra deste 

instituto, atribuindo à matéria de direito e aos seus profissionais um papel central. Julgo porém 

que a experiência própria dos especialistas da área económica, a especificidade das suas 

competências técnicas, pode contribuir para a excelência das decisões e deliberações dos 

tribunais. Questões relacionadas com o valor (atual e futuro) dos patrimónios afetos à relação 

tributável, particularmente em matérias de análise financeira, apuramento de matéria coletável, 

tributação de lucro consolidado e tantas outras, parece-me indispensável a intervenção dos 

especialistas da área económica. Essa percepção decorre da experiência própria, como diretor 

de cursos de gestão fiscal das organizações, onde uma parte significativa dos alunos são 

juristas. Também a experiência profissional nos domínios da fiscalidade empresarial sublinha 

essa necessidade de colaboração interdisciplinar, sabendo-se embora que a dimensão 

dominante é naturalmente jurídica.  

 

Uma última palavra de apreço e de estímulo para o CAAD, para todos os que nele colaboram, 

com o entusiasmo, o empenho e a motivação permanentemente evidenciados, a bem do direito 

e da justiça fiscal. 
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Luísa Anacoreta  
Professora da Faculdade de Economia e Gestão da 

Universidade Católica Portuguesa  
 

 

 
O regime de multidisciplinaridade na arbitragem tri butária  
 
O Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria Tributária, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 10/2011, 

de 20 de Janeiro, e que sofreu já duas alterações, prevê, no seu artigo 7º, a possibilidade de 

ser nomeado como árbitro em matéria fiscal um licenciado em Economia ou Gestão, desde que 

cumpridas determinadas regras: 

• Tem que se estar perante “questões que exijam um conhecimento especializado de 

outras áreas”; 

• O árbitro licenciado em Economia ou Gestão não pode ser nomeado árbitro-presidente; 

• Tal como os árbitros juristas, o árbitro licenciado em Economia ou Gestão deve ter 10 

anos em experiência profissional na área do direito tributário, designadamente através do 

exercício de funções públicas, da consultoria, da docência no ensino superior ou da 

investigação, do serviço na administração tributária, ou de trabalhos científicos 

relevantes no domínio fiscal.  

• Tal como os árbitros juristas, o árbitro licenciado em Economia ou Gestão é escolhido 

entre pessoas de comprovada capacidade técnica, idoneidade moral e sentido de 

interesse público. 

 

Há actualmente, de acordo lista divulgada pelo CAAD no seu sítio da internet, 173 árbitros em 

matéria tributária, entre os quais 41 formados em Economia e Gestão. Destes, 5 árbitros, além 

de licenciados em Economia ou Gestão, são igualmente juristas. 

 

Por outro lado, entre os licenciados em Economia ou Gestão que integram a lista actual do 

CAAD é comum aparecerem professores universitários, nem sempre doutorados, nas áreas da 

contabilidade, fiscalidade e finanças, Revisores Oficiais de Contas, consultores fiscais e ex-

inspectores da autoridade tributária. Uma pequena percentagem provém do mundo empresarial 

e é Técnico Oficial de Contas. 
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O facto de, no quadro do CAAD, a composição do tribunal arbitral poder contar com técnicos 

licenciados em Economia e Gestão suscita, do meu ponto de vista, dois tipos de reflexão que 

aqui partilho.  

 

Por um lado, para nós, licenciados em Economia e Gestão, assumir um papel determinante na 

resolução de litígios é um desafio novo para o qual não fomos necessariamente académica e 

profissionalmente preparados. As nossas qualificações e experiências profissionais permitem-

nos elaborar análises de matérias de elevada complexidade, traduzindo-as para as suas formas 

mais simples, por forma a que seja possível a sua transmissão a terceiros e posteriores 

análises. É como “descodificar” algo que parece inicialmente indecifrável mas que necessita de 

ser explicado e comunicado a outros de uma forma inteligível. Esta abordagem apura 

fortemente a capacidade de análise mas não apura, necessariamente, a técnica da resolução 

de litígio. Na verdade nós, da Economia e Gestão, estamos mais “formatados” para ser técnicos 

que para ser juízes.  

 

Este desafio, que, estou convencida, se coloca a todos nós, da Economia ou Gestão, talvez 

assuma diversos graus conforme a origem profissional do árbitro. É, parece-me, natural que 

para um revisor oficial de contas o desafio seja em menor grau, uma vez que o seu dia-a-dia se 

traduz em emitir um juízo sobre as contas de uma empresa, sintetizado num documento que faz 

fé pública. Outras características do revisor oficial de contas ajudarão também a atenuar o 

desafio. Estou a pensar na constante preocupação do dever de independência a que o ROC 

está obrigado.  

 

Mas, a verdade é que integrar um tribunal é uma nova experiência no mundo da Economia e 

Gestão e que o desempenho da missão faz apelo a um conjunto de especiais deveres de 

cuidado e ponderação. É, talvez, esta uma das razões pela qual a lei vedou aos não juristas a 

possibilidade de assumir a presidência do tribunal. Da minha experiência, penso que o CAAD 

vai até mais longe ao integrar, pelo menos no meu caso, ex-juízes, desembargadores e 

conselheiros que em muito têm ajudado a que a nossa missão seja cumprida com sucesso. O 

mais interessante tem sido verificar que, ainda que as origens profissionais sejam tão díspares, 

as perspectivas se complementem de forma tão simples e natural. 
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Outro tipo de reflexão que a multidisciplinaridade dos tribunais arbitrais me tem suscitado, que 

não deixa de entrar em contacto com a anterior, relaciona-se com o utilizador. Quem recorre ao 

CAAD sabe que pode contar, entre os árbitros que vão decidir o seu litígio numa área complexa 

que não integra necessariamente as qualificações técnicas de juristas, profissionais da área da 

Economia e Gestão. E este facto representa, naturalmente, uma maior garantia de que a 

natureza técnica e específica que envolve a matéria objecto de litígio será interpretada, 

analisada e enquadrada dentro do que a Lei pretende alcançar. Uma maior garantia de que no 

colectivo de juízes está alguém dotado de competências técnicas que lhe permitem interpretar e 

decifrar a matéria à luz do que está especificamente previsto na lei fiscal. Há, assim, creio uma 

maior probabilidade de ser dado cumprimento àquilo que a Lei pretende. E tal deve-se às 

apuradas competências de análise de matérias complexas de índole financeira e contabilística 

que caracterizam tipicamente o árbitro licenciado em Economia ou Gestão. É natural que num 

mundo em constante mutação técnica, a formação jurídica não seja suficiente para alcançar 

determinadas realidades complexas que, mesmo para quem é da área, obriga a análises 

profundas.  

 

O tempo vai, com certeza, demonstrar como foi virtuosa esta solução de consagrar a 

multidisciplinaridade na composição da arbitragem tributária. 
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// Comentário Jurídico  

 
Jorge Lopes de Sousa   
Juiz Conselheiro  

 
Recurso de revisão de decisões arbitrais tributária s 
 
1. Admissibilidade de recurso de revisão  

A garantia constitucional de acesso aos tribunais, que consta do artigo 20.º, n.º 1, da 

Constituição da República Portuguesa (CRP) é definida pelo artigo 2.º, n.º 1, do Código de 

Processo Civil de 2013 (CPC), que estabelece que «a protecção jurídica através dos tribunais 

implica o direito de obter, em prazo razoável, uma decisão judicial que aprecie, com força de 

caso julgado, a pretensão regularmente deduzida em juízo, bem como a possibilidade de a 

fazer executar». 

 

A noção de trânsito em julgado, cuja ocorrência dá origem ao caso julgado, consta do artigo 

628.º do CPC, que estabelece que a decisão jurisdicional considera-se transitada em julgado 

logo que não seja susceptível de recurso ordinário ou de reclamação. 

 

O caso julgado constitui um valor constitucionalmente protegido, como está ínsito no artigo 

282.º, n.º 3, da CRP, ao erigi-lo, em regra, como limite aos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade ou de ilegalidade proferida pelo Tribunal Constitucional. 

 

Como estabelece o artigo 619.º, n.º 1, do CPC, o efeito do trânsito em julgado de decisão sobre 

o mérito da causa é o decidido sobre a relação material controvertida ficar a ter «força 

obrigatória dentro do processo e fora dele nos limites fixados pelos artigos 580.º e 581.º, sem 

prejuízo do disposto nos artigos 696.º a 702.º». 

 

Os artigos 696.º a 702.º do CPC, aqui referidos como limites ao caso julgado, reportam-se ao 

recurso de revisão, que viabiliza a reapreciação de questões decididas por decisão de que não 

cabe já recurso ordinário ou reclamação. 
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Do regime do recurso de revisão decorre que as decisões sobre o mérito da causa que 

transitem em julgado, não constituem necessariamente uma resolução definitiva do litígio, só 

sendo definitivas após transcorrer o prazo legal em que o recurso de revisão é admissível. 

 

O regime do recurso de revisão consubstancia o estabelecimento de pontos de equilíbrio entre, 

O regime do recurso de revisão consubstancia o estabelecimento de pontos de equilíbrio entre, 

por um lado, os valores da certeza e da segurança jurídica, subjacentes ao caso julgado 

(constitucionalmente reconhecidas, de forma expressa, no artigo 282.º, n.º 2, da CRP), que 

reclamam a estabilidade das decisões jurisdicionais, e, por outro lado, o valor da justiça, de 

importância primordial, por estar ínsito no princípio do Estado de Direito democrático (artigo 2.º 

da CRP).1 

 

Isto é, acentuando-se naturalmente o relevo dos valores da certeza e da segurança jurídica com 

o decurso do tempo, na sua ponderação em confronto com o valor da justiça é razoável 

prescindir dos primeiros quando não decorreu ainda um prazo muito longo sobre o momento da 

formação do caso julgado e for especialmente grave a situação de injustiça criada com uma 

decisão jurisdicional transitada em julgado, assim compatibilizando todos aqueles valores 

constitucionalmente protegidos. 

 

É, decerto, por ser evidente a razoabilidade desta compatibilização que o recurso de revisão é 

admitido na generalidade dos ramos do direito processual: artigos 696.º e seguintes do Código 

de Processo Civil de 2013, artigos 449.º e seguintes do Código de Processo Penal, artigos 

154.º e seguintes do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, artigo 293.º do Código 
                                                
1  Realçando o confronto entre os valores da certeza e segurança jurídicas e da justiça como a essência do recurso 
de revisão, pode ver-se ALBERTO DOS REIS, Código de Processo Civil Anotado, volume VI, página 336, que 
ensina: 

«Em princípio, a segurança jurídica exige que, formado o caso julgado, se feche a porta a qualquer pretensão 
tendente a inutilizar o benefício que a decisão atribuiu à parte vencedora. Mas pode haver circunstâncias que 
induzam a quebrar a rigidez do princípio. A sentença pode ter sido consequência de vícios de tal modo 
corrosivos, que se imponha a revisão como recurso extraordinário para um mal que demanda consideração e 
remédio. 
Quer dizer, pode a sentença ter sido obtida em condições tão estranhas e anómalas, que seja de aconselhar 
fazer prevalecer o princípio da justiça sobre o princípio da segurança. Por outras palavras, pode dar-se o caso 
de os inconvenientes e as perturbações resultantes da quebra do caso julgado serem muito inferiores aos que 
derivariam da intangibilidade da sentença». 
 

E, citando CHIOVENDA: 
 «Não choca a razão, que a lei admita a impugnação de caso julgado, pois que a autoridade deste não é 
absoluta e necessária: estabelece-se por considerações de utilidade e oportunidade. Ora, estas considerações 
podem, por vezes, aconselhar que a dita autoridade seja sacrificada, a fim de se evitarem o dano e a 
perturbação, muito maiores, que se produziriam, se se mantivesse uma sentença intoleravelmente injusta.» 
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de Procedimento e de Processo Tributário, artigos 85.º e 85.º do Regime Geral das Infracções 

Tributárias, artigos 80.º e 81.º do Regime Geral das Contra-ordenações. 

 

Sendo assim, é de concluir que as razões que justificam essa compatibilização dos valores da 

certeza e segurança jurídica, por um lado, e o valor da justiça, por outro, não deixam de valer 

em relação às decisões arbitrais, pelo menos em relação às proferidas em matéria tributária. 

 

Na verdade, em matéria tributária, o relevo do valor da justiça é expressamente realçado pelo 

artigo 103.º, n.º 1, da CRP, ao falar de «uma repartição justa  dos rendimentos e da riqueza» 

como um dos objectivos do sistema fiscal, e há mesmo uma especial preocupação em garantir 

o princípio da legalidade, não só a nível legislativo (artigo 103.º, n.º 2, da CRP), mas também no 

plano da prática, ao reconhecer-se aos cidadãos o direito de resistência em matéria fiscal, 

traduzido em que «ninguém pode ser obrigado a pagar impostos que não hajam sido criados 

nos termos da Constituição, que tenham natureza retroactiva ou cuja liquidação e cobrança se 

não façam nos termos da lei» (n.º 3 do mesmo artigo).   

 

É certo que, como obstáculo à admissibilidade dos recursos de revisão no âmbito da arbitragem 

tributária, se pode aventar com o desígnio legislativo de restringir os recursos das decisões 

arbitrais, revelado na alínea h) do n.º 4 do artigo 124.º da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, 

através da qual a Assembleia da República concedeu ao Governo a autorização legislativa em 

que este se baseou para aprovar o Decreto-Lei n.º 10/2011, de 20 de Janeiro. 

 

No entanto, se é compreensível a irrecorribilidade em relação aos erros ou vícios normais das 

decisões arbitrais, já não o será em relação àqueles, especialmente graves, que são 

fundamento de recurso de revisão de decisões judiciais proferidas em processos de 

impugnação de actos tributários.1 

 

                                                
1 Os fundamentos de revisão admitidos pelo artigo 293.º, n.º 2, do CPPT são mais restritos do que os admitidos 
para o processo civil, no artigo 696.º, n.º 1, do CPC. 
Nos termos do artigo 293.º, n.º 2, do CPPT, apenas podem ser fundamento de recurso de revisão: 

– decisão judicial transitada em julgado declarando a falsidade do documento; ou 
– documento novo que o interessado não tenha podido nem devia apresentar no processo e que seja suficiente 

para a destruição da prova feita; ou 
– de falta ou nulidade da notificação do requerente quando tenha dado causa a que o processo corresse à sua 

revelia.  
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Com efeito, por um lado, a irrecorribilidade normal das decisões arbitrais justifica-se por razões 

de celeridade na resolução dos litígios tributários, que, além de ser reclamada pelo direito à 

tutela judicial efectiva reconhecido pelo artigo 20.º, n.º 1, da CRP, é generalizadamente 

considerada como um dos principais obstáculos ao investimento estrangeiro, cuja atracção é 

uma das primaciais preocupações da nossa política económica.  

 

Mas, essa preocupação de celeridade na resolução dos litígios não é um dos factores de 

ponderação na questão da admissibilidade do recurso de revisão, pois não está já em causa 

obter uma decisão rápida do litígio, que já foi decidido, estando antes em causa saber se o 

decidido deve ou não, manter-se. Na resolução desta questão equacionam-se apenas, como 

elementos de ponderação conflituantes a certeza e segurança jurídica, por um lado, e a justiça, 

por outro. Relativamente à admissibilidade de recurso de revisão, o conflito é entre estes 

valores, sendo a questão equacionável em termos diferentes daqueles em que se coloca 

quanto aos recursos ordinários, em que está em causa uma opção entre maior celeridade ou 

maiores garantias jurisdicionais. 

 

Para além disso, se é certo que são nocivos os efeitos do atraso generalizado na resolução dos 

litígios que o alargamento despreocupado da recorribilidade implica, já não se pode afirmar seja 

prejudicial a abertura da possibilidade de recursos de revisão relativamente apenas a anomalias 

ou irregularidades de maior gravidade, que sejam, pela sua natureza, em reduzido número. 

 

Pelo contrário, a possibilidade de recurso de revisão, em casos de especial gravidade e em 

número reduzido, em vez de ser perniciosa, constituirá uma válvula de segurança do sistema de 

justiça arbitral, necessária para assegurar a compatibilidade constitucional da própria regra da 

irrecorribilidade normal das decisões arbitrais nos casos de vícios ou erros de menor gravidade. 

 

Isto é, se pode considerar-se constitucionalmente admissível que a materialização dos 

princípios da legalidade e da justiça tributária possa ser posta em risco, diminuindo a 

recorribilidade, quando se está perante situações de solução jurídica discutível (situações em 

que não se saber se aqueles princípios são postos em causa), já não o será quando se estiver 

perante situações em que há a certeza ou quase a certeza de ocorreu um erro de julgamento 

que implica efectivamente violação daqueles princípios. 
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Por isso, numa perspectiva conforme à Constituição, será de concluir pela admissibilidade dos 

recursos de revisão das decisões arbitrais em matéria tributária.1 

  

2. Especificidades do recurso de revisão de decisõe s arbitrais 

Não estando previsto no RJAT o regime de recursos de revisão a aplicar quanto às decisões 

arbitrais, será aplicável, em face da natureza do caso omisso, o regime previsto no artigo 293.º 

do CPPT, previsto no artigo 29.º, n.º 1, alínea a), daquele diploma como subsidiariamente 

aplicável. 

 

Colocam-se, porém, dúvidas quanto a saber se a competência para a revisão, designadamente 

se cabe ao próprio tribunal arbitral que proferiu a decisão a rever.   

 

O n.º 1 daquele artigo 293.º estabelece que «a decisão transitada em julgado pode ser objecto 

de revisão no prazo de quatro anos, correndo o respectivo processo por apenso ao processo 

em que a decisão foi proferida», o que tem ínsito que seja o tribunal que proferiu a decisão 

revidenda o competente para apreciar o pedido de revisão. Na verdade, a tramitação por 

apenso, significa que o processo não está sujeito a distribuição nos tribunais tributários, sendo 

atribuído ao juiz competente para o processo a que o pedido de revisão será apenso, como se 

conclui do preceituado no artigo 206.º, n.º 2, do CPC. 

 

Por outro lado, estabelece-se no n.º 5 do mesmo artigo 293.º do CPPT que «a revisão segue os 

termos do processo em que foi proferida a decisão revidenda», o que implica que se sigam os 

termos do processo arbitral e não dos processos nos tribunais tributários. 

 

É de concluir, assim, que será ao tribunal arbitral que proferiu a decisão a rever e não qualquer 

tribunal tributário, que cabe apreciar o pedido de revisão, adoptando a tramitação própria dos 

processos arbitrais tributários. 

 

                                                
1 Aliás, no domínio da Lei de Arbitragem Voluntária de 1986 (Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto), que vigorava quando 
foi aprovado o Decreto-Lei n.º 10-/2011, de 20 de Janeiro que aprovou o RJAT, o Supremo Tribunal de Justiça 
admitiu o recurso de revisão de decisão arbitral proferida em processo de expropriação por utilidade pública, como 
pode ver-se pelo acórdão de 15-10-1998, processo n.º 98B654, em que se citam, no mesmo sentido, PAULA 
COSTA SILVA, Anulação e Recursos da Decisão Arbitral, in Revista da Ordem dos Advogados, ano 52, páginas 
987 e seguintes, e CÂNDIDA ANTUNES PIRES, O Recurso de Revisão em Processo Civil, in Boletim do Ministério 
da Justiça n.º 134, página 161.  
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 É certo que a admissibilidade do recurso de revisão implicará a reconstituição do Tribunal 

Arbitral, que se considera dissolvido na sequência da notificação do arquivamento do processo, 

prevista no artigo 23.º do RJAT, mas ela nada tem de estanho, já que tal reconstituição é 

também imposta por outras normas, designadamente o artigo 80.º, n.º 2, da Lei de 

Organização, Funcionamento e Processo do Tribunal Constitucional1, ao prever que «os autos 

baixam ao tribunal de onde provieram, a fim de que este, consoante for o caso, reforme a 

decisão ou a mande reformar em conformidade com o julgamento sobre a questão da 

inconstitucionalidade ou da ilegalidade» e o artigo 46.º, n.º 10, da Lei n.º 63/2011, de 14 de 

Dezembro (Lei de Arbitragem Voluntária) que estabelecer que, no caso de anulação da decisão 

arbitral, «a convenção de arbitragem volta a produzir efeitos relativamente ao objecto do litígio», 

se as partes não tiverem acordado de forma diferente. 

 

Por isso, a reconstituição do tribunal arbitral na sequência da apresentação de um pedido de 

revisão será mais um caso em que isso tem de acontecer.  

 

 

                                                
1 Lei n. 28/82, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 143/85, de 26 de Novembro, pela 
Lei n.º 85/89, de 7 de Setembro, pela Lei n.º 88/95, de 1 de Setembro, e pela Lei n.º 13-A/98, de 26 de Fevereiro. 



              
 

 
CAAD NEWSLETTER                                                     27.                                                       n.º 2 | 2013 

// Breves 

Arbitragem Tributária – Ciclos de Formação CAAD – 1 .º Trimestre de 2014 
 

• Carga horária:  15 horas 
• Inscrições: Site CAAD – www.caad.org.pt 
• Valor: 75,00€ (global) ou 20,00€ por sessão 
• Obs.: Lugares limitados à capacidade do auditório do CAAD 

 
Mais informações em breve no site do CAAD. 
 

 

Nova Base de Dados de Jurisprudência 
 
A partir de janeiro de 2014 ficará disponível no Site do CAAD uma nova base de dados com 
múltiplas opções de pesquisa de jurisprudência. 
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Jurisprudência Arbitral Tributária 
 
Todas as decisões arbitrais tributárias, depois de expurgadas nos termos da lei, encontram-se 
disponíveis para consulta pública – http://www.caad.org.pt/content/show/id/35/s/3. 

 

 

Estatísticas Globais da área Tributária 
 

Arbitragem Tributária 
Estatísticas Globais – julho 2011 a dezembro 2013  

        

Processos ENTRADOS   459 

        

 Processos Singulares   241 52.5% 

 Processos Colectivos   218 47.5% 

  com designação de árbitro pelo Conselho Deontológico  212 97.2% 

  com designação de árbitro pelas partes   6 2.8% 

        

 Tipo de Imposto       

  IRC     169 36.8% 

  IRS     123 26.8% 

  Imposto do Selo   66 14.4% 

  IMT     17 3.7% 

  IMI     18 3.9% 

  IVA     44 9.6% 

  ISP     4 0.9% 

  IUC     13 2.8% 

  Outros   5 1.1% 

        

 Valor Total dos Pedidos   134 742 304.04 € 

  até 60 000.00 €   238 51.9% 

  de 60 000.01 € até 275 000.00 €   130 28.3% 

  de 275 000.01 € até 500 000.00 €   40 8.7% 

  de 500 000.01 € até 1 000 000.00 €   27 5.9% 

  mais de 1 000 000.00 €   24 5.2% 
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Processos FINDOS   293 

        

 com REVOGAÇÃO pela Administração Tributária   57 19.5% 

        

 com DECISÃO ARBITRAL   236 80.5% 

        

  Processos Singulares  105 44.5% 

  Processos Colectivos   131 55.5% 

        

  Valor Total das Decisões   94 580 503.90 € 

        

  Sentido da Decisão       

        

   Resultados Favoráveis       

    Contribuinte  58.9% 

    Autoridade Tributária   41.1% 

        

   Valores Envolvidos     

    Contribuinte  51.4% 

    Autoridade Tributária   48.6% 

        

  Prazo médio da Decisão   4 meses e 13 dias 
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