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Arbitragem Tributária: um caminho 
seguro  

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 10/2011, de 20 
de janeiro, o governo definiu o enquadramento legal 
da arbitragem em matéria fiscal. A concretização 
deste mecanismo de resolução de litígios efetivou-se 
com a publicação pelos membros do governo... 

Leia mais… 
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ARBITRAGEM NEWSLETTER FISCAL 
                                                                

Sobre os tribunais fiscais e os tribunais 
arbitrais tributários 

O acesso ao direito e aos tribunais constitui um 
direito fundamental dos cidadãos, reconhecido no 
artigo 20.º da Constituição da República Portuguesa 
(CRP). E nem poderia ser de outro modo num… 

Leia mais… 

// Arbitragem tributária – um 
exemplo nacional a seguir 
por outros países? 

Se a novidade suscita 
curiosidade, também 
gera incerteza, 
tensão e, por vezes, 
até suspeição. E a 
discussão em torno 
de um projecto único 
a nível nacional e 

internacional, como é o da 
arbitragem tributária, naturalmente 
não poderia escapar a essa… 

Leia mais… 
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Nuno 
Villa-Lobos 

 

Breves 

 Dinamarca,  Eslovénia e  Espanha visitam CAAD 

O CAAD foi visitado por delegações das Autoridades Tributárias 
da Dinamarca, Eslovénia e Espanha. 

Jurisprudência Arbitral Tributária 

Consulte a jurisprudência arbitral tributária. 

A realidade da implementação da Arbitragem Tributária 
em Portugal  

Consulte o artigo publicado na Revista APIT – Associação dos 
Profissionais da Inspecção Tributária. 

Leia mais… 

// Conselho(s) Deontológico 

Neste primeiro ano e 
meio de funcionamento 
da arbitragem 
tributária, a existência 
de um Código 
articulando as regras 
ético-deontológicas 
que devem presidir à 

à conduta dos árbitros que 
exercem funções nos tribunais 
arbitrais do CAAD tem-se… 

Leia mais… 
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Santos Serra 

 

 
 

Benjamim Silva 
Rodrigues 

 

O incentivo fiscal à criação de emprego 

Uma Abordagem Jurisprudencial (Tribunais Judiciais e 
Arbitrais) 

Com o propósito de estimular a criação de emprego 
estável ou duradouro para os jovens e para os 
desempregados de longa duração, o legislador… 

Leia mais… 

 
 

Paulo Marques 
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Nuno Villa-Lobos  
Presidente do CAAD 

 

Arbitragem tributária – um exemplo nacional a seguir por outros países? 
 
Consulte o artigo publicado no Jornal Sol em 19 de Outubro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

A. Domingues de Azevedo  
Bastonário da OTOC  

 

 
ARBITRAGEM TRIBUTÁRIA: UM CAMINHO SEGURO 
 
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 10/2011, de 20 de janeiro, o governo definiu o 

enquadramento legal da arbitragem em matéria fiscal. A concretização deste mecanismo 

de resolução de litígios efetivou-se com a publicação pelos membros do governo 

responsáveis pelas áreas das finanças e da justiça da portaria de vinculação da 

administração fiscal à jurisdição dos tribunais arbitrais – Portaria n.º 112-A/2011, de 22 de 

março. 

 

Nos termos do respectivo preâmbulo, com a criação da arbitragem tributária, o governo 

pretendeu atingir três objectivos fundamentais: reforçar a tutela eficaz dos direitos e 

interesses legalmente protegidos dos sujeitos passivos; imprimir uma maior celeridade na 
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resolução de litígios e, por fim, reduzir a pendência de processos nos tribunais 

administrativos e fiscais. 

 

A institucionalização da arbitragem tributária é uma mudança significativa na nossa ordem 

jurídica: admite-se que os contribuintes e o Fisco possam resolver os seus litígios fora dos 

tribunais. Ora, este facto – só aparentemente simples – constitui uma alteração, acima de 

tudo, de mentalidade dos vários agentes – tribunais, administração fiscal e contribuintes – 

tendo em vista uma maior celeridade da justiça administrativa.  

 

Passado um ano da entrada em vigor do regime jurídico da arbitragem tributária, já é 

possível fazer um balanço deste novo mecanismo alternativo de resolução de litígios. 

Gostaríamos de salientar dois pontos fundamentais: o tempo e a qualidade das decisões. 

Quanto ao primeiro aspeto, é de notar o tempo médio de decisão de três meses que 

demonstra que é possível obter uma pronúncia em tempo útil.  

 

Em segundo lugar, são visíveis o esforço e vontade dos árbitros em fundamentarem de 

forma muito aprofundada as decisões arbitrais o que, num curto prazo, constituirá um 

acervo jurisprudencial de grande qualidade técnica. 

 

Há também algumas lições que o legislador pode retirar deste modelo de justiça tributária. 

Desde logo, é possível construir um processo tributário mais simples e desburocratizado 

sem por em causa os direitos e interesses legítimos das partes. Se é possível conhecer os 

factos, realizar a prova, ouvir as partes e decidir com regras processuais simples, não 

vemos porque não devam os tribunais tributários adotar regras similares.  

 

Por outro lado, cremos que seria também interessante a consagração definitiva e 

permanente de um regime voluntário (a pedido do contribuinte) de transição dos processos 

que correm nos tribunais judiciais se, passado um determinado prazo, não houver decisão. 

Este mecanismo traduziria o compromisso do Estado em garantir que o contribuinte 

poderia sempre obter uma decisão em tempo útil. 

 

Neste esforço de melhoria da justiça administrativa e fiscal, os técnicos oficiais de contas 
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podem também dar o seu contributo na redução da litigiosidade fiscal. Com efeito, ao TOC 

compete não só garantir a regularidade técnica da contabilidade e declarações fiscais 

entregues, mas também intervir, em representação dos sujeitos passivos por cujas 

contabilidades sejam responsáveis, na fase graciosa do procedimento tributário, no âmbito 

das questões relacionadas com as suas competências específicas (.al. b) do n.º 2 do artigo 

6.º do Estatuto da OTOC, Decreto-Lei n.º 452/99, de 5 de novembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 310/09, de 26 de outubro). Neste sentido, os TOC 

podem, numa fase pré-judicial, contribuir para a resolução imediata dos conflitos entre o 

contribuinte e a administração fiscal. 

 

Mais, no âmbito quer da arbitragem fiscal quer do contencioso tributário que corre nos 

tribunais administrativos e fiscais, os TOC podem constituir uma mais-valia importante 

como assessores ou peritos em matérias contabilísticas e fiscais. Neste contexto, a nova 

geração de especialistas admitidos nos colégios de especialidade da OTOC constituem 

hoje uma garantia de qualidade, competência e conhecimento já reconhecida em termos 

académicos e profissionais. 

 

Em conclusão, estamos certos que a arbitragem tributaria constituirá, nos próximos anos, 

uma referência de segurança, celeridade e qualidade da nova justiça fiscal que o país 

precisa e prossegue. Para este efeito, os técnicos oficiais de contas estão disponíveis para 

participar ativamente na construção e aprofundamento dos mecanismos que permitam a 

defesa atempada e justa dos direitos dos contribuintes. 
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Benjamim Silva Rodrigues 
Antigo Juiz Conselheiro do STJ, do STA e do Tribunal Constitucional 

 
 
Sobre os tribunais fiscais e os tribunais arbitrais tributários 
 
O acesso ao direito e aos tribunais constitui um direito fundamental dos cidadãos, 

reconhecido no artigo 20.º da Constituição da República Portuguesa (CRP). E nem poderia 

ser de outro modo num Estado democrático de direito, onde a resolução dos conflitos e a 

administração da Justiça apenas pode ser efectuada segundo o direito.  

 

Constituindo, embora, a administração da Justiça uma função essencial do Estado de 

direito democrático, nada impõe, porém, que esse poder de soberania do Estado tenha de 

ser exercido, sempre, pelos tribunais institucionais do próprio Estado: os tribunais judiciais 

e os tribunais administrativos e fiscais.  

 

Decerto que o Estado não pode descaracterizar estes tribunais do essencial do poder de 

soberania traduzido na “função de administrar justiça em nome do povo”, seja como 

órgãos permanentes de administração da justiça em nome do povo, seja como órgãos de 

soberania a quem cabe a última palavra sobre as questões de Justiça.  

 

Esta é a razão pela qual as decisões proferidas pelos tribunais arbitrais não podem deixar 

de ficar sujeitas a um controlo jurisdicional de validade perante os tribunais do Estado (cf., 

nesta sede, art.ºs 25.º e segs. do DL. N.º 11/2011). 

  

Todavia, não decorre desse princípio que a melhor forma de administrar a justiça em nome 

do povo apenas seja alcançável, em todos os casos e situações, através do recurso a 

esses tribunais.  
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Em algumas delas, os tribunais arbitrais podem ser a via para o Estado se desonerar do 

seu dever de propiciar uma tutela efectiva e em tempo útil contra as ameaças ou violações 

dos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos, até pela antecipada 

aceitação dos pleiteantes da bondade da decisão válida arbitral.  

  

Na sua substância, o poder jurisdicional exercido pelos tribunais comuns ou especializados 

não é diferente do poder exercido pelos tribunais arbitrais: ambos comungam do mesmo 

poder de soberania constitucional (art.ºs 202.º, n.º 1, e 209.º, n.ºs 1 e 2, da CRP). 

  

Constituindo escopo de ambas as categorias de tribunais pacificar a necessidade de 

administrar a justiça nos termos constitucionalmente previstos nos art.ºs 20.º e 268.º, n.ºs 

4 e 5, da Constituição da República Portuguesa, não tem qualquer sentido olhar para essa 

administração de justiça em termos de concorrência entre elas: são apenas diferentes 

modos de constituição de tribunais, de organização e de funcionamento que, por isso, 

postulam a adopção de um processo específico para a obtenção da decisão. 

  

A adopção, pelo legislador da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, e do Decreto-Lei n.º 

11/2011, de 20 de Janeiro, dos tribunais arbitrais em matéria tributária não tem outra razão 

de ser.  

  

E diga-se que, pela nossa parte, o legislador andou muito bem. Na verdade, é sabida a 

dificuldade em o Estado assegurar uma tutela efectiva, eficaz e em tempo útil para os 

direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos em matéria tributária apenas 

através dos tribunais fiscais. A instituição dos tribunais arbitrais, neste domínio, surge 

essencialmente como um meio de o Estado poder responder aos atrasos com que lutam 

os tribunais fiscais, devidos, essencialmente, ao cada vez maior acesso dos cidadãos à 

justiça fiscal e à complexidade documental de muitos processos. A decisão do caso exige, 

muitas vezes, o estudo de relatórios e decisões da administração fiscal muito complexas e 

extensas, bem como o exame de centenas, senão milhares, de documentos. Nestas 

situações, torna-se quase impossível ao juiz do tribunal fiscal decidir o caso, em tempo 

adequado, sem prejuízo do atempado conhecimento dos muitos outros processos a seu 

cargo. 
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E não vemos que tenha qualquer sentido uma suspeição sobre a idoneidade e 

competência dos juízes arbitrais.  

 

Desde logo, porque apenas lhes é permitido julgar “de acordo com o direito constituído, 

sendo vedado o recurso à equidade” (art.º 2.º, n.º 2, do DL. N.º 11/2011), talqualmente os 

tribunais fiscais. Este aspecto afasta, a nosso ver, a principal crítica que tem sido feita à 

admissibilidade dos tribunais arbitrais em matéria tributária, relacionada com a 

indisponibilidade da relação tributária. 

 

Depois, porque a designação dos árbitros está sujeita a requisitos que constituem índice 

credível, segundo a experiência comum, de competência técnica (art.º 7.º do mesmo 

diploma), não podendo dizer-se que ela não esteja a par com a dos juízes fiscais.  

 

Depois, ainda, porque os árbitros estão sujeitos a um leque alargado de impedimentos e 

de deveres (art.ºs 8.º e 9.º do mesmo diploma) que garantem o exercício do poder 

jurisdicional de acordo com o figurino constitucional de órgão independente, isento e 

imparcial. 

 

Quem se der ao trabalho de analisar as decisões da jurisprudência arbitral em matéria 

tributária, proferidas no curto espaço de tempo de vida destes tribunais, publicadas neste 

site, decerto que não pode formar outro juízo que não o seja da sua elevada qualidade. 

 

É quanto basta para sossegar os cidadãos que reclamam justiça em tempo adequado. 
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Paulo Marques 
Jurista e Inspector Tributário da Autoridade Tributária e Aduaneira  

 
 
O incentivo fiscal à criação de emprego 
Uma Abordagem Jurisprudencial (Tribunais Judiciais e Arbitrais)  
 
I – Enquadramento 

 

Com o propósito de estimular a criação de emprego estável ou duradouro para os jovens e 

para os desempregados de longa duração, o legislador consagra no Estatuto dos 

Benefícios Fiscais (EBF), mormente no seu artigo 19.º, uma majoração em 50%, por posto 

de trabalho, dos respectivos encargos a serem contabilizados como custo de exercício em 

sede de IRC (declaração modelo 22 - quadro 07, campo 774 e anexo D – quadro 04, 

campo 401)1. Vamos, na sequência de um amável convite do Centro de Arbitragem 

Administrativa (CAAD) e de modo abreviado, ocupar-nos de algumas das questões que 

têm suscitado maior controvérsia.  

 

II – Finalidade 

 

A tributação deve favorecer o emprego, nos termos do artigo 7.º, da Lei Geral Tributária, o 

que se compreende atenta a relevância social e económica do emprego de jovens e de 

desempregados de longa duração, por maioria de razão, na actual conjuntura de crise 

económica, social e financeira, em que a taxa de desemprego se situou em 15,9%, em 

Agosto de 2012, enquanto que na Zona Euro e na União Europeia, a taxa chegou aos 

11,4% e 10,5%, respectivamente. 

 

                                                
1 E também se aplica na determinação do lucro tributável dos sujeitos passivos de IRS com 

contabilidade organizada. 
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Mesmo o interesse público (extrafiscal) que não o estrito financiamento do Estado e dos 

entes públicos, se insere nos fins da tributação (artigo 5.º, da LGT). Os impostos além de 

se enquadrarem frequentemente numa lógica de neutralidade, têm igualmente uma 

finalidade social intrínseca, estando aqueles comprometidos permanentemente com a 

redistribuição do rendimento e da riqueza (justiça social) e o desenvolvimento económico 

(ou crescimento). Daqui decorre que não só o sistema fiscal não deve funcionar como 

óbice a esses propósitos como existe mesmo o imperativo legal de os promover 

activamente, ao abrigo do artigo 9.º, da Constituição. No entanto, o carácter excepcional 

dos benefícios fiscais (artigo 2.º, n.º 1, do EBF) deve ser conjugado com o interesse 

público de arrecadação de receita, uma vez que a lei prevê inclusivamente a extinção dos 

benefícios fiscais em caso de não pagamento de impostos (artigo 14.º, n.º 5, do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais). 

 

No que diz respeito ao benefício fiscal da criação líquida de postos de trabalho, a 

finalidade do legislador foi, assim, a seguinte2: i) estimular a criação de postos de trabalho 

para jovens; neste sentido o legislador estabeleceu, como condicionalismo da aplicação do 

referido benefício fiscal, a admissão de trabalhadores com idade não superior a 30 anos; ii) 

por outro lado, que essa criação, em termos líquidos, fosse positiva; (iii) por último, 

promover a estabilidade e segurança do vínculo laboral, tendo, nesse sentido, 

condicionado a aplicação do referido benefício fiscal apenas aos jovens trabalhadores 

admitidos por contrato sem termo. 

 

III – Exercício 

 

Assim, é necessário que estejamos perante a “criação líquida de postos de trabalho”, num 

dado exercício, entendida como um saldo positivo entre o número de contratações 

elegíveis para efeitos do benefício fiscal e o número de saídas de trabalhadores3 que, à 

                                                
2 Neste sentido se pronunciou o tribunal arbitral, na decisão de 4 de Junho de 2012 (Proc. n.º 

03/2012-T) 
3 Segundo o Supremo Tribunal Administrativo “O Benefício fiscal previsto na majoração de custos, 

suportados com os trabalhadores admitidos, dedutíveis ao lucro em sede de imposto sobre o rendimento das 
pessoas colectivas, só existe se a empresa proceder a um aumento efectivo e real do número de 
trabalhadores jovens admitidos ao serviço pela empresa no respectivo período. A majoração do benefício, 
causou retardamento do apuramento do imposto devido, sendo devidos juros compensatórios. 
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data da respectiva admissão, se encontravam nas mesmas condições (artigo 19.º, n.º 2, 

alínea d), do EBF). O Supremo Tribunal Administrativo, em Acórdão de 11 de Outubro de 

2006 (Proc. n.º 723/06), veio considerar que esse aumento deverá ser aferido entre o mês 

de Janeiro do ano civil anterior e o mês precedente ao da admissão. 

 

IV – Exclusão do benefício fiscal 

 

Concomitantemente, afigura-se idêntica a mens legis que subjaz à exclusão do benefício 

fiscal nas situações em que o trabalhador integra o agregado familiar da respectiva 

entidade empregadora, ou em que o benefício já tenha sido concedido uma vez por 

trabalhador nessa entidade ou noutra entidade com a qual existam relações especiais nos 

termos do artigo 63.º, do Código do IRC (n.ºs 4 e 6 do artigo 19.º). 

Como bem observou o Supremo Tribunal Administrativo, entre outros, no seu Acórdão de 

25 de Fevereiro de 2009 (Proc. n.º 916/08), a cuja posição aderimos em pleno, não se 

integra no conceito de “criação líquida” a “conversão de contratos de trabalho a termo em 

contratos de trabalho sem termo, de trabalhadores já vinculados, uma vez que tal situação 

configura apenas uma alteração do estatuto jurídico dos trabalhadores, não criando novos 

postos de trabalho”. 

 

A Informação Vinculativa, sancionada por despacho do subdirector-geral dos impostos, de 

26 de Novembro de 2007 (Proc. n.º 2691/2007), aponta igualmente no sentido de que não 

relevando os contratos com termo para efeitos deste benefício fiscal, quando aqueles se 

transformam em contratos sem termo, podem os mesmos entrar a partir do respectivo 

exercício. 

 

V – Prova dos pressupostos 

 

Não sendo de exigir, no âmbito do benefício fiscal em causa4, que o contrato de trabalho 

sem termo revista a forma escrita – desde logo, porque a legislação laboral não o exige 

                                                                                                                                                             
Improcedência do recurso e confirmação da sentença recorrida” (Acórdão de 23 de Setembro de 2009 – 
Proc. n.º 0788/09). 

4 Conforme entendimento divulgado em Informação Vinculativa da Administração Fiscal, constante 
em despacho do substituto legal do Director-Geral, de 10 de Setembro de 2008, “A Lei do Trabalho não 
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(artigo 110.º, do Código do Trabalho) -, ainda assim, parece ser de admitir que a entidade 

empregadora (sobre quem impende o ónus da prova, em face do artigo 74.º, da Lei Geral 

Tributária), possa fazer prova dos pressupostos do benefício fiscal5 através de outros 

elementos de prova que sejam vinculativos (externamente) para as duas partes do 

contrato. Tudo isto, sem prejuízo da obrigatoriedade de os contratos de trabalho sem 

termo, caso existam, bem como o cálculo do benefício inerente e as folhas de 

remunerações da Segurança Social, integrarem o processo de documentação fiscal 

previsto no artigo 130.º, do Código do IRC. 

 

VI – Majoração 

 

A majoração na dedução aplica-se durante um período de cinco anos a contar do início da 

vigência do contrato de trabalho (n.º 6, do artigo 19.º). Não sendo por acaso que o 

legislador indica com precisão o início da contagem da referida majoração, o benefício 

fiscal pode reflectir-se em seis exercícios económicos, mas não necessariamente 

completos, designadamente quando o início do contrato de trabalho não coincida com o 

início do exercício económico. Assim mesmo tem sido veiculado pela Administração Fiscal, 

designadamente mediante Informação Vinculativa (Proc. n.º 1498/2006), sancionada por 

despacho do Director-Geral, em 26 de Setembro de 2006. A Administração Fiscal tem 

entendido que o limite anual de majoração dos encargos deve ser ajustado 

proporcionalmente aos meses em que o trabalhador esteve efectivamente em condições 

de elegibilidade para o benefício fiscal, sob pena de colidir com o princípio da igualdade 

material (artigos 13.º, da Constituição e 55.º, da LGT), face a outros trabalhadores que se 

mantiveram em funções na pendência de todo o exercício. 

 

                                                                                                                                                             
obriga, mas também não impede a redução a escrito do contrato de trabalho sem termo. O Legislador Fiscal, 
no artigo 19º do EBF, é omisso quanto à necessidade do contrato de trabalho sem termo revestir a forma 
escrita. Assim, o contribuinte deve munir-se dos elementos necessários que comprovem a existência do 
contrato de trabalho por tempo indeterminado e o momento do seu início. Se, de acordo com a Lei Laboral, 
não há obrigatoriedade de celebração por escrito do contrato de trabalho sem termo, os Serviços da DGCI 
devem valorizar os elementos apresentados de acordo com as regras previstas nessa mesma lei e 
consequente interpretação. Cabendo à entidade empregadora provar a existência do contrato sem termo 
para efeitos do benefício fiscal, parece relevante que esta tenha a cautela de reduzi-lo a escrito”. 

5 Designadamente, a existência do contrato de trabalho por tempo indeterminado e o momento do 
seu início. 
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O legislador tem assim como parâmetro o período anual do contrato e não tanto do 

período do exercício económico ou fiscal, podendo existir ou não coincidência entre 

ambos. Dito de outra forma, os 5 anos referem-se à vigência do contrato e não a 5 

exercícios económicos/fiscais, querendo isto significar que o limite máximo da majoração 

se deve conter no prazo de 5 anos a contar do início do contrato (5X12= 60 meses), 

independentemente dos exercícios económicos em que se reflicta.  

 

Por fim, refira-se que, na redacção em vigor a partir de 2003, introduzida pela Lei n.º 32-

B/2002, de 30 de Dezembro, passou a estabelecer-se um montante máximo da majoração 

anual e não um montante máximo de encargos mensais6. Dito de outro modo, o montante 

máximo a deduzir como custo fiscal tem como limite o montante equivalente a 14 vezes a 

retribuição mínima mensal garantida (n.º 3 do artigo 19.º). Este limite máximo deverá ser 

comparado com o valor dos encargos já acrescidos da majoração de 50%, conforme 

resulta, magistralmente, elucidativo da decisão de 4 de Junho de 2012, referente ao Proc. 

n.º 03/2012-T, do Tribunal Arbitral. 

 

Daqui resulta então uma nítida intenção do legislador em reduzir aquele benefício fiscal, já 

que o limite máximo de 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida é imputado, não 

ao valor dos encargos mensais, mas sim ao valor da majoração anual – com a 

consequente restrição do benefício fiscal em questão, revelando uma inovação do 

legislador face ao regime anteriormente vigente. Logo, se esses encargos contabilizados 

excederem, por posto de trabalho, aquele limite máximo de 14 vezes o salário mínimo 

nacional, serão então reduzidos a este mesmo limite, ou seja, como refere o Supremo 

Tribunal Administrativo “acima desses valores já não haverá tal benefício e abaixo deles, 

haverá uma majoração de 50%” (Acórdão de 16 de Maio de 2012 - Proc. n.º 0283/12). 

 

No entanto, o Tribunal Central Administrativo Sul entendeu que “A majoração a que aludia 

o art. 48.º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais introduzido pela Lei n.º 72/98, de 3 de 

Novembro não pode deixar de sem entendida como um encargo fiscal, sendo que o 
                                                

6 O Supremo Tribunal Administrativo refere que “Da expressão “encargos mensais” referida no artº 
48º-A, nº 2 do EBF, e por conjugação com o seu nº 1, resultava que o empregador (em 2000) poderia 
considerar como custo fiscal por cada posto de trabalho, no máximo, o montante equivalente a 14 vezes o 
salário mínimo nacional, acrescido de uma majoração de 50%” (Acórdão de 16 de Maio de 2012 – proc. n.º 
0283/12). 
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normativo em apreço (no seu nº 2) limita o montante máximo dos encargos mensais, não 

fazendo a ressalva de que os encargos em apreço são apenas os encargos anteriores à 

majoração” (Acórdão de 9 de Novembro de 2011 – Proc. n.º 03637/09. Colocamos 

algumas reticências a este entendimento, uma vez que distinguimos os conceitos de 

encargos e de majoração e temos como seguro que não deve ser considerado pelo 

intérprete o pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo de 

correspondência verbal, ainda que imperfeitamente expresso, nos termos do artigo 9.º, do 

Código Civil.  

 

As normas que alterem benefícios fiscais convencionais, condicionados ou temporários, 

não são aplicáveis aos contribuintes que já aproveitem do direito ao benefício fiscal 

respectivo, em tudo que os prejudique, nos termos do artigo 11.º, n.º 1, do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais, daqui resultando que a nova redacção legal apenas se aplica aos 

encargos realizados a partir do exercício de 2003, em face da irretroactividade da lei 

tributária, nos termos do artigo 12.º, da Lei Geral Tributária.  
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Breves 

 

 Dinamarca,  Eslovénia e  Espanha visitam CAAD   
 
O CAAD, no dia 18 de outubro, foi visitado por delegações das Autoridades Tributárias da 
Dinamarca, Eslovénia e Espanha. A visita destinou-se a conhecer o funcionamento da 
arbitragem tributária tendo em vista a eventual implementação nos seus países. 

 

 
 
Jurisprudência Arbitral Tributária 
 
Consulte a jurisprudência arbitral tributária 
 
 
 
A realidade da implementação da Arbitragem Tributária em Portugal  
 
Consulte o artigo publicado na Revista APIT – Associação dos Profissionais da Inspecção 
Tributária. 
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Manuel Santos Serra 
Presidente do Conselho Deontológico do CAAD 
Presidente do Supremo Tribunal Administrativo 1997-2009 

 
 
Conselho(s) Deontológico 
 
Neste primeiro ano e meio de funcionamento da arbitragem tributária, a existência de um 

Código articulando as regras ético-deontológicas que devem presidir à conduta dos 

árbitros que exercem funções nos tribunais arbitrais do CAAD tem-se revelado da maior 

importância. Da maior importância para estabelecer os parâmetros da intervenção do 

Conselho Deontológico do Centro na sua função de designação, supervisão e eventual 

substituição dos árbitros, mas da maior importância também para promover a confiança 

das partes e de terceiros na arbitragem como meio idóneo, justo e expedito para a 

resolução de litígios em matéria sensível, como é a matéria tributária.  

 

O Código Deontológico do CAAD não pretende ser uma recolha exaustiva das regras de 

conduta do árbitro, nem tão pouco substituir-se ao carácter dos árbitros designados, 

enquanto sustentáculo principal e último do seu comportamento ético.  

 

No entanto, as instituições necessitam de dar aos seus agentes linhas de orientação 

claras, sinalizando-lhes, através de um quadro valorativo de referência, qual a direcção 

que a sua actuação deve tomar, para que os objectivos da própria instituição – neste caso, 

fazer justiça arbitral – sejam servidos. 

 

É isso mesmo o que o Código Deontológico do CAAD pretende fazer, ao conferir 

visibilidade e a sistematicidade possível aos mais fundamentais princípios e práticas que 

devem estruturar a conduta dos árbitros do Centro. Uma estrutura por cuja conservação o 

Conselho Deontológico ciosamente vela, para que a mesma se mantenha intocada na 

arbitragem tributária. 
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