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Proposta de alteração ao Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria Tributária 

 

 

Artigo 1.º 

Alteração ao Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria Tributária 

 

Os artigos 6.º e 7.º do Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria Tributária, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 10/2011, de 20 de janeiro, passam a ter a seguinte 

redação: 

 

«Artigo 6.º 

[…] 

 

1. […] 

2. […] 

a)  

b) Pelas partes, cabendo a designação do terceiro árbitro, que exerce as 

funções de árbitro-presidente, aos árbitros designados ou, na falta de 

acordo, ao Conselho Deontológico do Centro de Arbitragem 

Administrativa, mediante requerimento de um ou de ambos os árbitros, 

aplicando-se em relação aos árbitros designados a condição prevista no 

número 4.º.  

3. A designação dos árbitros pelo Conselho Deontológico é realizada, de entre os 

árbitros inscritos na lista por categoria de tributo, por sorteio público. 

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, só são elegíveis para o sorteio os 

árbitros que não sejam mandatários ou integrem escritório de advogados em que 
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um dos seus membros seja mandatário em qualquer processo arbitral tributário 

pendente. 

Artigo 7.º 

[…] 

 

1. […] 

2. […] 

3. […] 

4. Quando o tribunal arbitral funcione com intervenção do coletivo, o árbitro-

presidente é designado de entre juristas que tenham exercido funções públicas de 

magistratura ou possuam doutoramento na área das ciências jurídico-económicas, e 

desde que, nos últimos dois anos, não tenha prestado serviços profissionais a 

qualquer parte no âmbito de um processo arbitral tributário.  

5. As listas de árbitros, presidente e adjuntos, que compõem o Centro de Arbitragem 

Administrativa, são elaboradas nos termos do presente decreto-lei, dos Estatutos e 

do Regulamento do Centro de Arbitragem Administrativa.  

6. Os árbitros que integrem a lista de árbitros presidente não podem ser designados 

pelas partes. 

7. (anterior n.º 5) 

 

 

Propostas e motivação: 

 

Proposta de alteração do artigo 6.º do RJAT 

 

(i) A alteração proposta visa a transposição da norma prevista no artigo 5.º n.º 3 do 

Regulamento de Seleção de Árbitros do Centro de Arbitragem Administrativa 
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(CAAD), que já traduzia uma prática seguida pelo Conselho Deontológico 

desde a implementação do regime de arbitragem tributária. 

(ii) Sem prejuízo do disposto no Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria Tributária 

(RJAT), o CAAD, no Regulamento de Seleção de Árbitros e no Código 

Deontológico, procurou desenvolver e densificar os requisitos éticos e 

deontológicos aplicáveis à seleção e designação dos árbitros, como 

pressupostos de transparência e rigor, essenciais à credibilização do sistema e à 

criação de uma perceção pública favorável à respetiva implementação. 

(iii) No mesmo sentido, o CAAD acordou com a PGR a notificação obrigatória, aos 

serviços do MP, de todas as decisões arbitrais em matéria tributária. 

(iv) Uma prática que só recentemente mereceu acolhimento normativo no RJAT. 

(v) Agora, por maioria de razão, pela sua relevância e sensibilidade, também deve ser 

reconhecida dignidade legislativa no que concerne à seleção e designação dos 

árbitros, ficando expressamente consignada na lei a regra do sorteio público, 

tudo em ordem a reforçar o principio da independência, da isenção e 

imparcialidade dos árbitros. 

(vi) A previsão legislativa - no RJAT - também garante um grau de publicidade e 

escrutínio e um nível de estabilidade normativa que o mero acolhimento 

regulamentar não proporciona. 

(vii) A publicidade da distribuição de processos por árbitro e categoria de tributo 

também não corresponde a uma medida inovadora, prevendo-se, apenas, a 

cobertura legal de uma prática já observada pelo CAAD, como imperativo de 

transparência. 
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Proposta de alteração do artigo 7.º do RJAT 

 

(i) A alteração proposta também vai ao encontro da previsão regulamentar dos 

requisitos específicos para o exercício da função de árbitro-presidente, 

atualmente definidos na Portaria de Vinculação da Autoridade Tributária e 

Aduaneira. 

(ii) A estabilidade e consolidação do tratamento legislativo em tal matéria contribuem, 

de forma positiva, para a transparência, imparcialidade e independência da 

aplicação do regime. 

(iii) A proposta de alteração reflete a opção de concentração, num diploma legislativo, 

dos requisitos de seleção e designação dos árbitros. 

(iv) Em face da informação disponível nas páginas oficiais das principais Faculdades de 

Direito, podemos concluir que a disponibilização de cursos do ensino superior 

atributivos do grau de mestre, específicos em Direito Fiscal, é relativamente 

recente e, até à data, residual, e que em nenhuma das Instituições de Ensino 

Superior é oferecido um programa de doutoramento específico em Direito 

Fiscal. 

(v) Mais se refira que a unidade curricular de Direito Fiscal nem sequer integra vários 

programas de doutoramento oferecidos pelas Faculdades de Direito das 

principais Universidades Portuguesas. 

(vi) Um facto público que aliado ao requisito legal de seleção de árbitros com, pelo 

menos, 10 anos de comprovada experiência, reduz significativamente o âmbito 

de potenciais candidatos ao preenchimento do requisito previsto na Portaria. 
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(vii) A ausência de programas específicos de doutoramento em Direito Fiscal não 

prejudica, todavia, que a tese defendida tenha incidência tributária, o que aliado 

ao cumprimento do requisito de experiência de, pelo menos, 10 anos em direito 

tributário, garante a especialização e experiência necessárias para o exercício das 

funções de árbitro em matéria tributária. 

(viii) Mais se diga que a multidisciplinariedade e diversidade de sensibilidade jurídica 

assim prosseguida deve se entendida como uma mais-valia do regime de 

arbitragem tributária, contribuindo para a evolução do sistema tributário. 

(ix) Em face do exposto, propõem-se uma redefinição dos requisitos de designação dos 

árbitros-presidentes, de modo a alargar o âmbito de recrutamento aos árbitros 

doutorados na área das ciências jurídico-económicas, e desde que, nos últimos 

dois anos, não tenham prestado serviços profissionais a qualquer parte no 

âmbito de um processo arbitral tributário. 

(x) Assim se prosseguindo o objetivo de consolidação do regime num único diploma 

legal, que oferece maiores garantias de estabilidade e publicidade, tudo em 

ordem a reforçar as garantias de transparência, independência, isenção e 

imparcialidade numa área que, seguramente, constitui um dos alicerces do 

Estado de Direito.  

 

 

 


