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NEWSLETTER 
 

ALARGAMENTO DOS FUNDAMENTOS 

DE RECURSO DAS DECISÕES ARBITRAIS 

Nº35/19 

SUMÁRIO 
Foi publicada, no passado dia 18 de Setembro de 2019, a Lei n.º 118/2019, de 17 
de Setembro, que veio, entre outros, alterar o Regime Jurídico da Arbitragem Tri-
butária, aditando um novo fundamento de recurso da decisão arbitral para o 
Supremo Tribunal Administrativo, consubstanciado na oposição de decisões arbi-
trais quanto à mesma questão fundamental de Direito Administrativo, 
consubstanciado na oposição de decisões arbitrais quanto à mesma questão fun-
damental de Direito. 
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INTRODUÇÃO 

Foi publicada, no passado dia 18 de Se-

tembro de 2019, a Lei n.º 118/2019, de 

17 de Setembro, que veio proceder à al-

teração do Regime Jurídico da 

Arbitragem Tributária (RJAT), no sen-

tido de alargar os fundamentos de 

recurso da decisão arbitral em matéria 

tributária para o Supremo Tribunal Ad-

ministrativo.  

Notamos que a introdução dos pedidos 

de pronúncia arbitral em matéria fiscal, 

nos termos do RJAT, teve por intenção 

constituir uma “alternativa” às impug-

nações judiciais (cfr. quadro sinóptico) 

A REGRA DA IRRECORRIBILIDADE 

DA DECISÃO ARBITRAL EM MATÉ-

RIA TRIBUTÁRIA 

A arbitragem em matéria tributária foi 

introduzida no ordenamento jurídico 

português como corolário do direito a 

uma tutela jurisdicional efectiva, tendo 

o legislador consagrado uma regra de 

irrecorribilidade da decisão proferida 

pelos tribunais arbitrais tributários, com 

o objetivo de promover a celeridade na 

resolução de litígios entre os contribuin-

tes e a Administração tributária e, bem 

assim, de diminuir a pendência de pro-

cessos nos tribunais judiciais. 

Não obstante, o RJAT prevê algumas ex-

cepções a este princípio de 

definitividade da decisão arbitral em 

matéria tributária, como sejam o re-

curso de fiscalização da 

constitucionalidade para o Tribunal 

Constitucional e o recurso por oposição 

de acórdãos judiciais para o Supremo 

Tribunal Administrativo. 

O RJAT admite ainda a possibilidade de 

impugnação da decisão arbitral com 

fundamento na verificação de nulidades 

da decisão arbitral, junto do Tribunal 

Central Administrativo Sul. 

O RECURSO POR OPOSIÇÃO DE 

ACÓRDÃOS PARA O SUPREMO 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO  

Ora, ainda que o RJAT preveja as referi-

das excepções à regra da 

irrecorribilidade, certo é que as possibi-

lidades de recurso e impugnação das 

decisões arbitrais são limitadas por 
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comparação às dos tribunais tributá-

rios. 

No caso específico do recurso para o 

Supremo Tribunal Administrativo, a le-

gislação presentemente em vigor prevê 

que seja, apenas, recorrível a decisão 

de mérito que ponha termo ao processo 

arbitral e que esteja em oposição, 

quanto à mesma questão fundamental 

de Direito, com acórdão proferido pelo 

Tribunal Central Administrativo ou pelo 

próprio Supremo Tribunal Administra-

tivo. 

Com este recurso por oposição de acór-

dãos pretende-se, fundamentalmente, 

promover a uniformização ao nível da 

jurisprudência judicial e arbitral, po-

dendo a decisão arbitral ser, 

excepcionalmente, revista quando se 

encontrar em oposição com uma deci-

são judicial definitiva, proferida pelos 

tribunais superiores. 

A ALTERAÇÃO ORA INTRODUZIDA 

PELA LEI N.º 118/2019 

A publicação da Lei n.º 118/2019, que 

entrará em vigor no próximo dia 1 de 

Outubro de 2019, vem alterar o paradi-

gma actual, introduzindo um novo 

fundamento de recurso da decisão arbi-

tral em matéria tributária para o 

Supremo Tribunal Administrativo.  

Com efeito, a referida alteração ao RJAT 

vem permitir que uma decisão arbitral 

passe a poder ser revista quando se en-

contrar em oposição, não apenas com 

uma decisão judicial proferida pelos tri-

bunais superiores, mas, também, com 

outra decisão arbitral. 

Esta nova possibilidade de recurso pa-

rece basear-se no facto de, conforme já 

referido, as decisões arbitrais em maté-

ria tributária, ainda que equiparáveis a 

decisões judiciais de primeira instância, 

serem, por regra, irrecorríveis, deci-

dindo, desta forma, os tribunais 

arbitrais em “última instância”, à seme-

lhança dos tribunais judiciais 

superiores. 

Nesse sentido, já a doutrina vinha defen-

dendo que, tendo as partes do processo 

tributário o direito à mesma tutela que é 

facultada às partes do processo judicial, 

a irrecorribilidade da decisão arbitral tri-

butária deveria permitir que a sua 

contradição com outra decisão arbitral 

transitada em julgado fosse funda-

mento de recurso por oposição de 

julgados para o Supremo Tribunal Admi-

nistrativo – caminho que o legislador 

decidiu, efectivamente, seguir. 

Prevê-se, assim, que a alteração legisla-

tiva operada pela Lei n.º 118/2019 
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possa, por um lado, ter um impacto ne-

gativo na celeridade que caracteriza a 

arbitragem tributária, mas, também, 

por outro lado, resultar num aumento 

da procura deste meio de resolução de 

litígios entre os contribuintes e a Admi-

nistração tributária, atenta esta nova 

possibilidade de recurso também nos 

casos de decisões arbitrais contraditó-

rias, reforçando-se, assim, a sua 

alternatividade em relação à impugna-

ção judicial. 

Lisboa, 20 de Setembro de 2019 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Vânia Codeço 

Rita Lima de Sousa 

José Miguel Guimarães 
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