
Tânia Carvalhais Pereira



} Autorização legislativa: art. 124.º da Lei n.º
3-B/2010, de 28 de abril – LOE 2010:

◦ Ampla abertura à arbitragem tributária

◦ Direito potestativo dos contribuintes

◦ Aplicação estrita do Direito constituído



DL n.º 10/2011, de 20 de janeiro: RJAT
} Entrou em vigor a 25 de janeiro 2011

} Alterações:

◦ Art.ºs 160.º e 161.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 
dezembro (LOE 2012)
◦ Art. 14.º da Lei n.º 20/2012, de 14 de maio (Primeira 

alteração à LOE 2012)
◦ art.ºs 228.º e 229.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

dezembro (LOE 2013)



} Art. 4.º do RJAT – remeteu a
vinculação da AT à jurisdição dos
Tribunais Arbitrais para Portaria
conjunta do Ministro das Finanças e
da Justiça

} Portaria n.º 112-A/2011, de 22 de 
março 

◦ Entrou em vigor a 1 de julho de 2011



Reforço da tutela dos 
direitos

Maior celeridade

Reduzir as pendências

(i)

(iii)

(ii)



“Migração 
de 

processos”

Autonomia/ 
informalidade

Redução dos 
prazos



Art. 30.º do RJAT

} Faculdade dos sujeitos passivos

} Prazo de 1 ano após a entrada em vigor do
RJAT

} “Migração de processos” dos Tribunais
Tributário para os Tribunais Arbitrais



Art. 30.º do RJAT

} Pretensões que tivessem por
objeto atos tributários que se
encontrassem pendentes de
decisão em primeira instância há
mais de 2 anos



Art. 30.º do RJAT

} TA constituído nos termos do
art. 6.º n.ºs 1 e 2, alínea a) do
RJAT

◦ Designação de Árbitros pelo
Conselho Deontológico



Art. 30.º do RJAT

} Dispensa de pagamento de
custas judiciais

◦ ≠ “custas arbitrais”

◦ Regulamento de custas do CAAD
� Tabela I



“Regime de migração de processos”: efeitos

} Alteração da causa de pedir ou a extinção da
instância judicial, de acordo com os
fundamentos apresentados no pedido de
pronúncia arbitral

◦ A partir do momento em que o processo arbitral
se considera iniciado



} O requerente/impugnante deveria:

◦ promover a alteração da causa de pedir ou a
extinção da instância junto dos TAF

◦ prazo de 60 dias

◦ juntar cópia do pedido de pronúncia arbitral



Vigência 
prevista: 365 

dias

Aplicabilidade: 
209 dias

“Desconto”: 
férias judiciais: 

165  dias



Regime inovador, sem para paralelo
+

Desconhecimento 
+

“Desconfiança do que é novo/inovador”
+

Dificuldades práticas 
(processos tramitados em papel)



O regime caducou em 25 de janeiro de 2012



2. Melhor justiça fiscal

} O Governo irá adotar as seguintes medidas 
(…) 

“Privilegiar a arbitragem e outros meios
alternativos e expeditos de resolução dos
litígios, designadamente (…) promovendo
novas possibilidade de migração de processos
dos Tribunais de Estado para a arbitragem;



Renovação?

Regime 
temporário?

Regime 
permanente?



Prazo de pendência (?)

Efeitos da migração (?)

Prazo de 60 dias (?)

Questões



} Art. 30.º n.º 1: processos “pendentes de
decisão (…) há mais de dois anos”

◦ Termo inicial da contagem:
� Data da entrada do processo?

� Verificação/comprovação

� Independentemente da fase processual em que
se encontrar?
� Aproveitamento da prova



} Art. 30.º n.º 2: “A utilização da faculdade …
determina, a partir do momento em que o
processo arbitral é constituído, a alteração da
causa de pedir ou a extinção da instância”

◦ Termo inicial do processo arbitral: constituição do
TA (art. 15.º do RJAT)

◦ Entre a entrada do processo e a constituição do
TA decorrem pelo menos 40 dias úteis (art. 13.º +
art. 11.º do RJAT)



} Redação compreensível à luz da versão originária
do RJAT

} Alterações ao RJAT:

◦ Prazo do art. 13.º passou para a fase de
procedimento arbitral tributário;

◦ Prazo de 8 dias passou para 20 e depois para 30
dias

◦ Contagem dos prazos do procedimento nos
termos do CPA (dias úteis: 30 + 10)



} “Novo” regime de migração de processos:
substituição de processo por procedimento
arbitral tributário

◦ RJAT não prevê o termo inicial do
procedimento arbitral tributário

◦ Aceitação do pedido e notificação à AT (art.
10.º n.º 2 do RJAT)?



} Art. 30.º n.º 2: prazo de 60 dias
para o sujeito passivo promover a
alteração da causa de pedir ou a
extinção da instância no Tribunal
Tributário

◦ “Litispendência temporária”?

◦ Redução substancial do prazo



Tramitação:

} TAF: papel (processos antigos)
} CAAD: eletrónica/desmaterializada (art. 10.º)

◦ Previsão da obrigatoriedade de digitalização
do processo

- Redução de custos
- Celeridade



E se…

SP promove a migração do processo

Tribunal Arbitral incompetente

TA não conhece do mérito da pretensão



} Art. 24.º n.º 3 do RJAT

“Quando a decisão arbitral ponha termo ao
processo sem conhecer do mérito da
pretensão por facto não imputável ao
sujeito passivo, os prazos para a (…)
impugnação contam-se a partir daa
notificação da decisão arbitral”



} Regime de migração de processos

◦ Pode contribuir grandemente para a redução
das pendências, retirando dos Tribunais
Tributários processos mais “antigos”

� Árbitros do CAAD: pelo menos 10 anos de
comprovada experiência em Direito tributário



Não é uma solução milagrosa:

} O contributo do regime de migração
de processos tem de ser aferido à luz
do âmbito de competência dos TA
(significativamente mais restrito em
razão da matéria e do valor)



RJAT –FASE DECLARATIVA – impugnação 
de atos de liquidação:

Portaria de Vinculação: art 2.º

Administrados pela AT

Art. 2.º  
Delimitação 

negativa

Impostos
Taxas
Contribuições

Ação para 
reconhecimento de 
um direito 

Intimação para 
comportamento ou 
impugnação de atos 
em matéria tributária 
Oposição à execução 
Embargos de terceiro

Métodos 
indiretos

IEC e IVA 
devidos pela 
importaçãoDireitos 

aduaneiros> € 10 milhões

Impugnação de 
providências 
cautelares

Outros incidentes

P. 312/2015-T: 
CESE



Obrigada 
pela
atenção!

tania.pereira.caad@gmail.com


