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Abordagem 

“ INTRO: Reforma Tributária em Angola (L.G.E.R.T.)

REGIME JURÍDICO DA ARBITRAGEM

”“
”

REFORMA DA LAV“
”

ARBITRAGEM TRIBUTÁRIA (prognose)“
”



Motivações da Reforma Tributária

Em 2010, a realidade tributária em Angola revelava 3 grandes desafios 
centrais:

- dependência muito elevada da receita petrolífera;

-administração tributária altamente deficiente ao nível 
organizacional, infra-estrutural, tecnológico e nos recursos 
humanos;

- sistema legal antigo, obsoleto, injusto e desincentivador para a 
economia e um modelo de justiça tributária desfasado e quase que 
totalmente inoperante.  

Sendo assim, após o lançamento do PERT (Projecto Executivo 
para Reforma Tributária), foram publicadas as LGERT (Linhas 
Gerais do Executivo para a Reforma Tributária), pelo Dec. Pres. 
n.50/11, de 15 de Março. 



33

Concretamente, no domínio da justiça tributária deu-se resposta à necessidade 
de criação de regimes capazes de potenciar a protecção dos direitos dos 
contribuintes, bem como a de garantir o cumprimento (mormente, o coercivo) 
das obrigações destes, por via da:

q Dinamização dos mecanismos legais de contencioso
Com a aprovação dos novos Códigos Transversais (CGT, CPT, CEF), que 
introduziram os meios para equilibrar a relação entre os contribuintes e a 
Administração Tributária;

q Contributos para a revisão da organização e funcionamento dos tribunais 
judiciais, colaborando com o MINJUS-DH na elaboração do anteprojecto de lei 
de organização e funcionamento dos tribunais judiciais. 

A médio prazo as LGERT identificavam como prioridades a
criação de tribunais especializados sobre matérias tributárias
mas eram especificamente omissas na referência expressa a
arbitragem tributária.
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IMPLEMENTAÇÃO DA ARBITRAGEM

Enquadramento Constitucional
Artigo 174.º, n.º 4

• A Lei consagra e regula os meios e
formas de composição extrajudicial de
conflitos, bem como a sua constituição,
organização, competências e
funcionamento”

• A composição extrajudicial aqui é
percebida sob 4 perspectivas:
negociação, mediação, conciliação e
arbitragem

Regime Infraconstitucional

• A Lei n.º 16/03, de 25 de Julho – Lei
da Arbitragem Voluntária (LAV).

• Decreto n.º 4/06, de 27 de Fevereiro –
sobre a criação dos Centros de
Arbitragem.

• Resolução n.º 34/06, de 15 de Maio –
Reafirma o firme propósito do
Governo de promover e incentivar a
resolução de litígios por meios
alternativos
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▪ No caso de as partes optarem por submeter o diferendo a tribunal arbitral, o 
respectivo compromisso deve ser assinado antes de expirado o prazo de 
caducidade do direito

▪ Lei n.º 20/10, de 5 de Dezembro, n.º 1 do artigo 338.º

O recurso à arbitragem encontra-se previsto em legislação sectorial 
avulsa. Como é o caso, nomeadamente, dos seguintes diplomas legais:

ARBITRAGEM
VOLUNTÁRIA

▪ Os litígios sobre a transmissão 
e constituição de direitos 
fundiários devem ser 
submetidos a arbitragem.

▪ Lei n.º 9/04, de 9 de Novembro, 
n.ºs 2 e 3, do artigo 80.º e seg.

▪ no caso de não ser obtido 
consenso entre as partes, os 
litígios devem devem ser 
resolvidos por recurso à 
arbitragem (…)” e “O Tribunal 
Arbitral deve funcionar em Angola, 
aplicar a lei angola e a arbitragem 
ser dirigida em língua portuguesa

▪ Lei n.º 10/04, de 12 de Novembro, 
n.ºs 2 e 3, artigo 89.º

▪ a arbitragem voluntária 
constitui o mecanismo 
extrajudicial de resolução de 
conflitos laborais na qual as 
partes escolhem livremente os 
árbitros

▪ Lei n.º 7/15, de 15 de Junho , 
art. 293.º

▪ os contratos de investimento 
privado devem conter, entre outras 
cláusulas, a forma de resolução de 
litígios, com previsão 
pormenorizada do foro e dos 
procedimentos da arbitragem, 
caso se opte por esta via 
extrajudicial

▪ Lei n.º 14/15, de 11 de agosto , n.º 
2, alínea i) do seu art. 46.º
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A ARBITRAGEM NO CENTRO DOS PROGRAMAS DO ESTADO

▪ O Plano Nacional de 
Desenvolvimento, no 
domínio da Organização 
da Administração da 
Justiça, prevê o 
incremento ao recurso aos 
meios extrajudiciais de 
resolução de litígios, em 
especial, a arbitragem.  

PND 2013-2017 PROGRAMA DE GOVERNO DO EXECUTIVO

▪ No Domínio da Justiça, o programa aponta para a 
necessidade de reformas tendentes a 
reorganização da judiciária, com aprofundamento 
do sistema integrado de resolução de conflitos, 
com previsão de serviços de conciliação, mediação 
e arbitragem

▪ Promoção de desvios da litigância de rotina com 
Institucionalização de meios alternativos de 
resolução de litígios 



REFORMA DA LAV 

Para os não reformistas

O regime da LAV satisfaz cabalmente as necessidades do 
tráfego jurídico interno.

1

A LAV necessita somente de maior divulgação das suas 
virtualidades.

2

A necessidade de uma Associação de Árbitros.4

Necessidade de Adequar a LAV ao regime da UNCITRAL 
em matéria de arbitragem.

1

Introdução da arbitragem no direito público (Direito 
Administrativo e Fiscal).

3

Consagração de Providencias Cautelares na arbitragem.4

Necessita ainda de criação de mais Centros de Arbitragem.3

2 Facilitar o reconhecimento e execução de Sentenças 
Arbitrais Estrangeiras.

Para os reformistas
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COMISSÃO DA REFORMA DA LAV

Assim, visando a cumprimento 
daquele desidrato, o Ministro da 
Justiça e dos Direitos Humanos, 
exarou o Despacho n.º 494/MJDH/15, 
de 22 de Outubro, que cria a 
Comissão de Trabalho para a 
preparação de uma nova proposta da 
Lei da Arbitragem Voluntária (LAV).
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DESAFIOS DA COMISSÃO DE REFORMA DA LAV
... Desafios.

▪ De natureza legislativa – Reforma da legislação 
para alargar o âmbito de resolução de litígios 
tributários com recurso a arbitragem 

▪ De natureza institucional :
*criação de Centros Institucionalizados 

de Arbitragem Tributária.
*capacitação de recursos humanos.
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ARBITRAGEM NO REGIME TRIBUTÁRIO

O direito angolano consagra a possibilidade 
de submissão dos contratos fiscais à 
arbitragem. Todavia, os tribunais estão 
limitados a julgar sobre as matérias 
relacionadas com a interpretação, validade ou 
inexistência e execução das suas cláusulas –
Artigo 92.º do CPT.



ARBITRAGEM TRIBUTÁRIA

Vantagens da Arbitragem

• Complemento útil e necessário aos
tribunais estatais;

• Pertinência particular em áreas
manifestamente complexas ou de
especialidade, como a aduaneira e a
tributação dos sectores petrolífero e
mineiro;

• Garantia de maior eficiência e
eficácia, e dignificação do sistema de
administração da justiça;

• Permitir, maior celeridade da justiça e
mobilidade do tráfego jurídico;

• Instrumento de atracção do
investimento estrangeiro.

Arbitragem Tributária - Pressupostos

A Administração Tributária entende,
apesar das virtudes enumeradas,
priorizar a consolidação do processo de
Reforma da Justiça Tributária, nas várias
vertentes, e só depois implementar os
tribunais arbitrais tributários como meio
alternativo de composição de litígios.

vs



SUMARIAMENTE… OS PRINCIPAIS ASPECTOS A RETER SÃO:

qNão há qualquer limitação constitucional a criação de um regime de arbitragem 
em matéria tributária em Angola;

q Razões atinentes ao grande recorte de especialização da matéria, mormente 
nos domínios da tributação especial e aduaneira, justificam sob maneira a 
pertinência da arbitragem como via alternativa (ainda que não obrigatória!);

qContudo, talvez não seja conveniente o imediato alargamento genérico do 
espectro da arbitragem ao domínio tributário, fora do quadro da Reforma Tributária 
em curso;

qAssim sendo, fará muito mais sentido a autonomização dos regimes da 
arbitragem, mantendo-se a LAV como regime geral, na sua perspectiva de revisão 
já anunciada, deixando a disciplina da arbitragem tributária para um diploma 
específico. 
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À guisa de introspecção…

“Se a necessidade é a mãe da 
invenção, certamente que a 

oportunidade é o pai!
…Em todo o caso, é a 

ignorância a célebre mãe do 
atrevimento!...”

- Sabedoria popular, sempre anónima -
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OBRIGADO
Muito obrigado.

E-mail: gilberto.luther@agt.minfin.gov.ao
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JURISDIÇÃO DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO 

CGT e CPT

CONTENCIOSO

AMPLIAÇÃO DO AMBITO DE COMPETÊNCIAS
DAS SALAS

▪ A Lei n.º 21/14, de 22 de Outubro, que aprova o 
Código Geral Tributário, no seu artigo 7.º, atribui 
competência de conhecer e julgar as 
transgressões tributária, em 1.ª instância, a SCFA.

▪ A Lei n.º 22/14, de 5 de Dezembro, que aprova o 
Código do Processo Tributário, regula o processo 
tributário aplicável na ACFA e na CCAFA/TS 

CRIAÇÃO DA SALA DO 
CONTENCIOSO FISCAL E ADUANEIRO 
NO TRIBUNAL PROVINCIAL

▪ O diploma previa a criação de uma 
Sala do Contencioso Fiscal e 
Aduaneira em cada circunscrição 
aduaneira, com competências 
limitadas a conhecer e julgar as 
transgressões e crimes de natureza 
aduaneira

PREVISÃO LEGAL

▪ O Decreto-Lei n.º 5/06, de 4 de 
Outubro, que aprova o Código 
aduaneiro, no seu artigo 218.º, 
confere competências a Sala 
do Contencioso Fiscal e 
Aduaneiro de conhecer e 
julgar as infracções de 
natureza fiscal e aduaneira

1 2

3
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Lei n.º 2/15, de 2 de Fevereiro Sala do Contencioso Fiscal e Aduaneiro

Art. 43.º

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DOS TRIBUNAIS DE JURISDIÇÃO 
COMUM

Art. 59.º 

• Sobre o desdobramento dos tribunais da 
comarca.

Previsão
• Podem ser criados salas de competência 

especializada, nos Tribunais de 
Comarca, para conhecer e julgar, litígios 
de natureza fiscal e aduaneira. 

• Sobre a execução de sentenças arbitrais

Competência
• Preparar e julgar os processos de 

execução tributária, que se fundam em 
sentenças proferidas por tribunal judicial 
ou arbitral estrangeiro, devidamente 
confirmada, ou em outros títulos 
executivos.  

JURISDIÇÃO DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO 
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JURISDIÇÃO TRIBUTÁRIA (Número de Processos em Litígio de Natureza Aduaneira)
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Representatividade	dos	Principais	Processos	no	Tribunal	de	
Natureza	Aduaneira

Número	de	Processos Peso	em	Percentagem

DESCRIÇÃO QTD % (var)

TOTAL PROCESSOS EM TRUBUNAL 87 100%

Total Processos em Tributal por Má Classificação Pautal 22 25,29%

Total Processos em Tribunal por Tráfico Ilícito de Combústivel 2 2,30%

Total Processos em Tribunal pela Mercadoria não declarada 8 9,20%

Total Processos em Tribunal por Subfacturação 10 11,49%

Total de Processos Absolvidos 2 2,30%

Total de Processos em que se aguarda pagamento 1 1,15%

Total de Processos Condenados 1 1,15%

Total de Processos Julgados mas que não pagaram 2 2,30%

Total de Processos Pagos 2 2,30%



JURISDIÇÃO TRIBUTÁRIA (Número de Processos em Litígio de Natureza Fiscal)

DESCRIÇÃO QTD % (var)

TOTAL PROCESSOS EM TRUBUNAL 28

Total Processos em Tribunal por recurso contencioso de impugnação 15 1500,00%

Total Processos em Tribunal por recurso contencioso de anulação 13 1300,00%
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