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A criação de um Tribunal Internacional Tributário como forma de 

superar limitações do Procedimento Amigável previsto no artigo 25.º da 

Convenção Modelo da OCDE 

 

RESUMO 

  

  

 A presente dissertação tem como objetivo principal determinar de que forma um 

Tribunal Internacional Tributário poderá colmatar as falhas e superar as limitações do 

Procedimento Amigável, previsto no artigo 25.º da Convenção Modelo OCDE, no que diz 

respeito à resolução de conflitos que emergem do uso e aplicação das Convenções 

Internacionais contra a Dupla Tributação. 

 Para o efeito, num primeiro momento, analisa-se em pormenor o próprio 

Procedimento Amigável, destacando as suas vantagens e desvantagens, sendo este o ponto de 

partida. Explora-se também o processo de arbitragem, previsto no n.º 5 do artigo 25.º. Num 

segundo momento, enquanto modelos inspiradores da tese defendida, avalia-se o papel do 

Tribunal de Justiça da União Europeia, bem como do Tribunal Internacional de Justiça, como 

possíveis complementos do Procedimento Amigável. Referem-se também posições de alguns 

autores em relação a esta ideia de implementação de um Tribunal Internacional Tributário. Por 

fim, desenvolve-se propriamente a possibilidade de criação de um Tribunal Internacional 

Tributário, falando-se dos objetivos a serem alcançados, da sua jurisdição, da sua estrutura e 

modo de funcionamento, da articulação com meios internos e internacionais, das vantagens e 

desvantagens e da sua relação com a soberania tributária dos Estados. 

 Assim, será possível concluir que a criação de um Tribunal Internacional Tributário será 

uma nova e mais eficiente possibilidade de resolução de litígios emergentes das Convenções 

Internacionais contra a Dupla Tributação, permitindo superar as limitações e lacunas do 

Procedimento Amigável, previsto no artigo 25.º da Convenção Modelo OCDE. 

   

 

 

  



vi 
 

 

  



vii 
 

The establishment of an International Tax Court as a means to overcome 

the limitations of the Mutual Agreement Procedure embodied in article 

25. º of the OECD Model Tax Convention 

 

ABSTRACT 

  

  

 The main purpose of this thesis is to explain how the establishment of an International 

Tax Court could allow to overcome the problems and limitations of the Mutual Agreement 

Procedure, embodied in article 25. º of the OECD Model Tax Convention, in what concerns 

dispute resolution under Tax Treaties. 

 The author will start by analysing the MAP, outlining both its advantages and 

disadvantages. Then, she will refer to the Arbitration procedure, foreseen in paragraph 5 of 

Article 25. º of the OECD Model Tax Convention. Subsequently, the role of the European Court 

of Justice and of the International Court of Justice will be looked at, as an extension of the 

Mutual Agreement Procedure, in connection with what some tax treaties have already 

conveyed. After that, the author will look at the position in favour of the establishment of an 

International Tax Court sustained by some authors. Finally, the idea of establishing an 

International Tax Court will be advocated, by defining its goals, its jurisdiction, its structure and 

operating mode, the coordination of actions with national and international partners, the 

advantages and disadvantages of establishing this kind of court, as well as the relationship with 

the States sovereignty over taxes. 

 The author will conclude by suggesting that an International Tax Court should be 

created. The main reason for that will be the fact that it has the potential to be a new and 

more efficient means of solving dispute resolution under Tax Treaties and, therefore, an 

invaluable tool to overcome the problems and limitations of the Mutual Agreement Procedure, 

embodied in article 25. º of the OECD Model Tax Convention. 

 

  



viii 
 

  



ix 
 

ÍNDICE 

 

ABREVIATURAS ............................................................................................................................. xii 

INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 13 

CAPÍTULO 1 ................................................................................................................................. 25 

O MEIO DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS EXISTENTE ........................................................................ 25 

1.1- VISÃO GERAL .................................................................................................................... 25 

1.2- PROCEDIMENTO AMIGÁVEL ............................................................................................ 25 

1.2.1- Evolução histórica ..................................................................................................... 27 

1.2.2- Âmbito de aplicação .................................................................................................. 27 

1.2.3- Modo de funcionamento .......................................................................................... 30 

1.2.4- Relação com os meios internos ................................................................................ 34 

1.2.5- Vantagens.................................................................................................................. 37 

1.2.5.1- Para o contribuinte ............................................................................................ 37 

1.2.5.2- Para o Governo e a Administração Tributária .................................................... 38 

1.2.6- Desvantagens ............................................................................................................ 40 

1.2.6.1- Para o contribuinte ............................................................................................ 40 

1.2.6.2- Para o Governo e a Administração Tributária .................................................... 44 

1.3- ARBITRAGEM .................................................................................................................... 46 

1.3.1- Evolução histórica ..................................................................................................... 46 

1.3.2- A Convenção 90/436/CEE ......................................................................................... 47 

1.3.3- Âmbito de aplicação .................................................................................................. 54 

1.3.4- Modo de funcionamento .......................................................................................... 55 

1.3.5- Relação com os meios internos ................................................................................ 59 

1.3.6- Vantagens.................................................................................................................. 60 

1.3.6.1- Para o contribuinte ............................................................................................ 60 

1.3.6.2- Para o Governo e a Administração Tributária .................................................... 61 

1.3.7- Desvantagens ............................................................................................................ 62 

1.3.7.1- Para o contribuinte ............................................................................................ 62 

1.3.7.2- Para o Governo e a Administração Tributária .................................................... 64 

CAPÍTULO 2 ................................................................................................................................. 66 

O TRIBUNAL INTERNACIONAL TRIBUTÁRIO ................................................................................ 66 

2.1- VISÃO GERAL .................................................................................................................... 66 

2.2- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA ................................................................... 66 

2.2.1- Evolução histórica ..................................................................................................... 67 



x 
 

2.2.2- Âmbito de aplicação .................................................................................................. 67 

2.2.3- Modo de funcionamento .......................................................................................... 69 

2.2.4- Relação com os meios internos ................................................................................ 70 

2.2.5- Vantagens.................................................................................................................. 71 

2.2.5.1- Para o contribuinte ............................................................................................ 71 

2.2.5.2- Para o Governo e a Administração Tributária .................................................... 71 

2.2.6- Desvantagens ............................................................................................................ 72 

2.2.6.1- Para o contribuinte ............................................................................................ 72 

2.2.6.2- Para o Governo e a Administração Tributária .................................................... 73 

2.3- TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTIÇA .......................................................................... 75 

2.3.1- Evolução histórica ..................................................................................................... 75 

2.3.2- Âmbito de aplicação .................................................................................................. 75 

2.3.3- Modo de funcionamento .......................................................................................... 76 

2.3.4- Relação com os meios internos ................................................................................ 77 

2.3.5- Vantagens.................................................................................................................. 78 

2.3.5.1- Para o contribuinte ............................................................................................ 78 

2.3.5.2- Para o Governo e a Administração Tributária .................................................... 78 

2.3.6- Desvantagens ............................................................................................................ 79 

2.3.6.1- Para o contribuinte ............................................................................................ 79 

2.3.6.2- Para o Governo e a Administração Tributária .................................................... 79 

2.4- A PERSPETIVA DE CRIAÇÃO DE UM TRIBUNAL INTERNACIONAL TRIBUTÁRIO ................ 81 

2.5- O TRIBUNAL INTERNACIONAL TRIBUTÁRIO ..................................................................... 85 

2.5.1- Objetivos ................................................................................................................... 85 

2.5.1.1- Para o contribuinte ............................................................................................ 85 

2.5.1.2- Para o Governo e a Administração Tributária .................................................... 86 

2.5.1.3- Objetivos comuns............................................................................................... 87 

2.5.2- Jurisdição ................................................................................................................... 89 

2.5.3- Estrutura e modo de funcionamento........................................................................ 90 

2.5.3.1- Início do processo .............................................................................................. 90 

2.5.3.2- Efeito suspensivo ............................................................................................... 92 

2.5.3.3- Composição e estrutura ..................................................................................... 92 

2.5.3.4- Desenvolvimento do processo ........................................................................... 94 

2.5.3.5- As partes ............................................................................................................ 96 

2.5.3.6- A lei aplicável ..................................................................................................... 97 

2.5.3.7- A repartição de custos ....................................................................................... 98 

2.5.3.8- A decisão final .................................................................................................... 98 



xi 
 

2.5.3.9- Publicidade ou caráter sigiloso e confidencial ................................................. 100 

2.5.3.10- As sanções ...................................................................................................... 100 

2.5.4- Articulação com outras formas de resolução de litígios ......................................... 101 

2.5.4.1- Os meios internos ............................................................................................ 101 

2.5.4.2- O Procedimento Amigável ............................................................................... 103 

2.5.4.3- O processo de arbitragem ................................................................................ 103 

2.5.4.4- O Tribunal de Justiça da União Europeia ......................................................... 104 

2.5.4.5- O Tribunal Internacional de Justiça .................................................................. 105 

2.5.5- Vantagens................................................................................................................ 105 

2.5.5.1- Para o contribuinte .......................................................................................... 106 

2.5.5.2- Para o Governo e a Administração Tributária .................................................. 107 

2.5.6- Desvantagens .......................................................................................................... 109 

2.5.6.1- Para o contribuinte .......................................................................................... 109 

2.5.6.2- Para o Governo e a Administração Tributária .................................................. 110 

2.5.7- O princípio da Soberania Tributária dos Estados .................................................... 111 

2.5.8- Posição final ............................................................................................................ 114 

CONCLUSÕES ............................................................................................................................. 119 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................ 121 

RECURSOS ELECTRÓNICOS ........................................................................................................ 124 

 

  



xii 
 

 

ABREVIATURAS 

 

 

 

ASEAN  Associação das Nações do Sudeste Asiático 

CDT  Convenções sobre Dupla Tributação 

IBFD  International Bureau of Fiscal Documentation 

MAP  Mutual Agreement Procedure 

MC  Modelo de Convenção 

MEMAP Manual on Effective Mutual Agreement Procedures 

OCDE  Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

OECE  Organização Europeia de Cooperação Económica 

ONU  Organização das Nações Unidas 

TFUE  Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

TJUE  Tribunal de Justiça da União Europeia 

UN  United Nations  

 

  



13 
 

INTRODUÇÃO 

 

 A presente dissertação tem como objetivo principal demonstrar que a criação de um 

Tribunal Internacional Tributário poderá ser uma forma eficiente de superar as limitações e 

lacunas do Procedimento Amigável previsto no artigo 25.º da Convenção Modelo OCDE. 

 Vivemos hoje num mundo cada vez mais internacionalizado. A economia é cada vez 

mais global, cresce o fluxo internacional de pessoas e capitais, as fronteiras esbatem-se e 

aumenta o número de relações jurídicas plurilocalizadas. Esta realidade repercute-se 

inevitavelmente no Direito Tributário. Fruto deste incremento de relações jurídicas 

plurilocalizadas, ou seja, que estão em contacto com mais do que um ordenamento jurídico, 

emerge o fenómeno da dupla tributação jurídica internacional. 

 A dupla tributação jurídica, de acordo com ALBERTO XAVIER, surge quando um mesmo 

facto se integra na previsão de duas normas jurídicas distintas, constituindo-se mais do que 

uma obrigação de imposto1. Está-se, assim, perante um concurso ou conflito de normas 

jurídicas. 

 Têm que estar verificados dois requisitos, para que se possa afirmar que se trata de 

uma situação de dupla tributação jurídica. 

 O primeiro desses requisitos é a identidade do facto gerador do imposto. Tal situação 

ocorre quando esteja cumprida a denominada regra das quatro identidades, ou seja, quando 

se verificarem as seguintes condições: 

 

a) Identidade do objeto - tem que recair sobre a mesma realidade, o mesmo facto 

gerador da obrigação de pagamento de imposto. 

b) Identidade do sujeito - tem que ser o mesmo sujeito passivo. 

c) Identidade do período tributário - tem que ser o mesmo espaço temporal, o mesmo 

período de tributação. 

d) Identidade do imposto - tem que ser um imposto da mesma natureza, equiparável. De 

acordo com PAULA ROSADO PEREIRA, “Entende-se que são impostos equiparáveis os 

                                                           
1 Cf. ALBERTO XAVIER, Direito Tributário Internacional, 2ª edição, Coimbra, Almedina, 2007, p.31.   
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impostos vigentes em vários Estados que, embora podendo ter denominações 

distintas, tenham uma natureza semelhante”2. 

  

 O segundo desses requisitos é a existência de pluralidade de normas (impostos). Tal 

significa que existem dois ou mais Estados soberanos, cada um com o seu poder de tributar 

(ou seja, tal pressupõe a competência prévia de um dado Estado na situação em causa), cada 

um com o seu ordenamento jurídico tributário, e estes entram em confronto, pois ambos têm 

a pretensão de tributar o mesmo rendimento. Cada um desses Estados se considera com 

legitimidade para tal. 

 A dupla tributação jurídica distingue-se da dupla tributação económica por, nesta 

última, não se verificar a identidade do sujeito. É exemplo visível da mesma o caso dos preços-

transferência. 

 Para melhor distinção dos Estados soberanos e para compreender, ainda que de forma 

breve, onde assenta esta sua pretensão de tributar, imagine-se um sujeito passivo 

(contribuinte), oriundo e residente num determinado Estado A, que decide mover a sua 

atividade económica para outro Estado B. 

 O Estado A é, no caso em análise, denominado como Estado de residência. É o país 

onde reside o sujeito passivo e onde, de acordo com as normas tributárias domésticas, será 

tributado pela totalidade dos rendimentos que aufira, provenham os mesmos de fonte interna 

ou externa. Considera-se aqui existir um elemento de conexão pessoal. Por contraposição, o 

Estado B, para onde o sujeito passivo desloca a sua atividade económica, é denominado 

Estado da fonte, visto o rendimento ter aí a sua origem, ser aí produzido. Existe aqui um 

elemento de conexão real. 

 No que concerne à extensão e justificação de cada um destes poderes, o Estado de 

residência assenta a sua legitimidade no princípio da igualdade entre os seus residentes. 

Pretende-se, assim, que não haja discriminação entre os residentes que obtêm os seus 

rendimentos por via interna (ou nacional) e os que os auferem por via interna e externa 

(internacional). Deste modo, está associado ainda um princípio de universalidade, uma vez 

que os rendimentos serão tributados, independentemente de serem de fonte interna ou 

externa, surgindo uma obrigação tributária pessoal ou ilimitada. Quanto ao Estado da fonte, 

baseia-se num princípio de territorialidade, que se traduz numa obrigação tributária real ou 

                                                           
2 PAULA ROSADO PEREIRA, Princípios do Direito Fiscal Internacional- Do Paradigma Clássico ao Direito 
Fiscal Europeu, Coimbra, Almedina, 2010, p.24.   
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limitada, pois pretende tributar os rendimentos que tiveram origem localizada no seu 

território3. 

 Uma breve nota apenas para assinalar que, para além destas situações, em que temos 

uma conexão pessoal contraposta a uma conexão real, a dupla tributação jurídica 

internacional pode surgir em mais dois casos: 

 Os Estados soberanos adotam critérios de conexão que têm a mesma natureza, mas 

são diferentes, como sucede no caso da contraposição de residência e nacionalidade, 

sendo ambos de conexão pessoal. 

 Os Estados adotam o mesmo critério de conexão, com a mesma natureza, mas o 

sentido diverge, como sucede no caso do conceito de residência, em que o mesmo 

sujeito passivo é considerado residente, simultaneamente, em ambos os Estados. Ou 

seja, caberá na previsão legal de duas normas jurídicas que determinam que será 

considerado residente num determinado Estado4. 

  

 Com o objetivo de eliminar e atenuar estas situações de dupla tributação jurídica 

internacional, surgiram as Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação. Estes 

tratados, predominantemente bilaterais (sendo raros os casos em que intervenham, na sua 

celebração, mais do que dois Estados Contratantes), são uma fonte de grande importância 

para o Direito Tributário, permitindo um conhecimento mais amplo e completo do mesmo.  

 Relativamente à relação destas convenções com o direito interno ou nacional de cada 

Estado, existem duas teses possíveis. Por um lado, a tese dualista advoga a diversidade 

absoluta entre direito interno e direito internacional, impedindo que as normas de direito 

internacional vigorem no ordenamento jurídico de um dado Estado, antes de serem 

transformadas em lei interna. Conforme JOAQUIM DA SILVA CUNHA e MARIA DA ASSUNÇÃO 

DO VALE PEREIRA descrevem, “Da separação necessária entre o Direito Internacional e Direito 

dos Estados resulta que, para uma norma internacional ter relevância na ordem estadual, é 

necessário transformá-la em Direito interno. Para isso, é apenas competente o Estado 

interessado. A transformação terá, portanto, de fazer-se segundo os processos definidos no 

                                                           
3 “Perante uma situação tributária internacional, cabe, assim, com recurso aos elementos de conexão 
relevantes, determinar o Estado onde se localizam a actividade ou o investimento e no qual o 
rendimento é produzido (o Estado da fonte) e o Estado no qual reside o titular do rendimento de origem 
estrangeira (Estado da residência) ”. PAULA ROSADO PEREIRA, Princípios do Direito Fiscal Internacional 
…, op. cit., p.88.  
4 A este propósito cf. PAULA ROSADO PEREIRA, Princípios do Direito Fiscal Internacional …, op. cit., p.101 
a 103.    
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respectivo Direito e por iniciativa dos órgãos estaduais competentes”5. Por outro lado, para a 

tese monista há uma vigência plena das convenções, sem necessidade de serem transformadas 

em direito interno. Tal entendimento não obstante eventuais formalidades que possam existir, 

tais como aprovação ou ratificação (regime de receção automática condicionada). 

 Quanto à sua força hierárquica, o princípio geral determina que as convenções, em 

caso de conflito, prevalecem face à legislação interna de cada um dos Estados, pelo que se 

pode dizer que se encontram num plano hierárquico superior6. O artigo 27.º da Convenção de 

Viena sobre o Direito dos Tratados consagra este mesmo princípio geral7. 

 Embora o objetivo primordial das Convenções Internacionais contra a Dupla 

Tributação seja evitar e atenuar as situações de dupla tributação jurídica, encarar estes 

tratados apenas nesta perspetiva é ter uma visão redutora da questão. 

 Por um lado, as convenções contemplam também os casos de dupla não-tributação 

jurídica (double non-taxation), que se define, nas palavras de ALBERTO XAVIER, pelo “ (…) 

fenómeno pelo qual, nas relações entre dois ou mais Estados, cujas leis tributárias são 

potencialmente aplicáveis a uma certa situação da vida, esta não é efectivamente abrangida 

por nenhuma delas”8. Configura-se então um conflito negativo ou vácuo de normas. 

 Por outro lado, permitem estimular o investimento e a economia internacional, 

prosseguir a não discriminação, bem como prevenir a fraude e evasão fiscais internacionais. 

Exemplo destas últimas funções são as regras para que exista cooperação administrativa, ou 

seja, troca de informações entre as Administrações Fiscais, e cláusulas que têm como 

propósito a não utilização de paraísos fiscais pelos residentes de um determinado Estado. O 

artigo 26.º, n.º1, da Convenção Modelo OCDE (na sua última versão de 2014) estabelece: “As 

autoridades competentes dos Estados contratantes trocarão entre si a informação 

previsivelmente relevante para aplicar as disposições da Convenção ou para administrar ou 

por em vigor as leis internas dos Estados contratantes, das suas subdivisões políticas ou 

autarquias locais, na medida em que a tributação nelas prevista não seja contrária à 

Convenção (…) “.  

                                                           
5 JOAQUIM MOREIRA DA SILVA CUNHA e MARIA DA ASSUNÇÃO DO VALE PEREIRA, Manual de Direito 
Internacional Público, 2ª edição, Coimbra, Almedina, 2004, p.91 e 92. 
6 Esta tem sido a posição seguida pela doutrina maioritária em Portugal. Cf. FILIPA URBANO CALVÃO et 
al., Introdução ao Direito Público, Coimbra, Almedina, 2012, p.127. 
7 Artigo 27.º da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que determina o seguinte: 
 “Artigo 27.º-Direito interno e observância dos tratados 
Uma Parte não pode invocar as disposições do seu direito interno para justificar o incumprimento de um 
tratado. Esta norma não prejudica o disposto no artigo 46.º”. 
8 ALBERTO XAVIER, Direito Tributário Internacional …, op. cit., p.45.   
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 O autor ZVI D. ALTMAN refere ainda um objetivo adicional, no sentido de estas 

convenções poderem vir a ser base de uma unificação e codificação a nível de normas 

aplicáveis à tributação9. Estes tratados podem ainda conter um protocolo anexo, com o 

mesmo valor jurídico da própria convenção, que visa esclarecer e clarificar disposições desta 

última. 

 As Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação derivaram do trabalho 

iniciado pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, do francês 

“Organisation de coopération et de développement économiques”)10. Esta importante 

organização internacional criou uma convenção-tipo, isto é, um modelo no qual os Estados se 

podem basear para elaborarem o seu próprio tratado. 

 Esta Convenção Modelo OCDE, relativa aos impostos sobre o rendimento e o capital, 

teve a sua primeira versão em 1963, conjuntamente com os seus comentários interpretativos. 

É um modelo reconhecido internacionalmente, que tem sido objeto de contínuo 

aperfeiçoamento (“on going revision process”), sofrendo revisões em 1977, 1992, 1994, 1995, 

1997, 2000, 2003, 2005, 2008, 2010 e, finalmente, 2014. 

 O modelo de Convenção referido encontra-se dividido em sete capítulos. O Capítulo I é 

composto pelos artigos 1.º e 2.º e denomina-se “Âmbito da aplicação da Convenção”. O 

Capítulo II enquadra os artigos 3.º a 5.º e faz as definições necessárias à aplicação da 

Convenção. O Capítulo III é de grande importância e estende-se do artigo 6.º ao 21.º, tratando 

da tributação do rendimento. O Capítulo IV é constituído apenas pelo artigo 22.º, que versa 

sobre a tributação do património. O Capítulo V abrange os artigos 23.º-A e 23.º-B, referindo-se 

ambos aos métodos de eliminação da dupla tributação, que são o método de isenção e o 

método de imputação. O Capítulo VI contém as disposições especiais, que vão do artigo 24.º 

ao 29.º. Por fim, o capítulo VII alarga-se do artigo 30.º até ao fim, ou seja, ao artigo 31.º e 

Cláusula Terminal, abarcando assim as disposições finais. 

                                                           
9 “The intent of bilateral tax treaties is therefore not only to deal with double taxation on a per-country 
basis, but also, in the process, to establish uniformity among nations in the prevention of double 
taxation, leading to the unification and codification of the tax rules”. ZVI D. ALTMAN, Dispute Resolution 
under Tax Treaties, Amsterdam, IBFD, 2005, p.199 (itálico no original). 
10 JOAQUIM DA SILVA CUNHA e MARIA DA ASSUNÇÃO DO VALE PEREIRA indicam como objetivos 
principais desta organização “elevar o nível de vida dos Estados membros; expandir a economia e o 
emprego; manter a estabilidade financeira; contribuir para a expansão do comércio internacional; 
contribuir para a expansão da economia dos Estados subdesenvolvidos”. JOAQUIM MOREIRA DA SILVA 
CUNHA e MARIA DA ASSUNÇÃO DO VALE PEREIRA, Manual de Direito Internacional Público …, op. cit., 
p.568. 
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 De facto, esta Convenção Modelo tem desempenhado um papel de grande destaque e 

importância, conforme defende PAULA ROSADO PEREIRA: “O prestígio e a influência das 

Convenções Modelo, principalmente da OCDE, têm contribuído largamente para que a 

celebração de CDT continue a ser encarada, pelos Estados, como uma forma especialmente 

eficaz e adequada de regular as situações tributárias internacionais e de ultrapassar o 

problema da dupla tributação internacional”11. 

 No entanto, e sem desconsiderar o visível relevo que a Convenção Modelo OCDE tem 

tido, enquanto base de grande parte dos acordos de combate à dupla tributação atualmente 

celebrados pelos Estados, existe outra Convenção Modelo a referir. Os países em vias de 

desenvolvimento têm também assinado este género de convenções, tanto entre si como com 

os países desenvolvidos. Para tal, têm utilizado a Convenção Modelo da Organização das 

Nações Unidas em matéria de impostos sobre o rendimento e o capital (The UN Model), de 

1980. Nas palavras da mesma autora, “A grande preocupação do MC ONU consiste em 

procurar alcançar um maior equilíbrio entre os interesses dos países desenvolvidos 

(predominantemente exportadores de capital e tecnologia) e os dos países em vias de 

desenvolvimento (predominantemente importadores de capital e tecnologia). Para tal, no que 

toca a diversos tipos de rendimentos e situações, o MC ONU reforça – em comparação com o 

MC OCDE – a aplicação do princípio de tributação pelo Estado da fonte”12.  

 Por fim, outros modelos que devem ser mencionados são o Modelo de Convenção 

contra a dupla tributação intra-asiático, de 1987, subscrito pelos membros da ASEAN 

(Associação das Nações do Sudeste Asiático), o The 1966 U.S. Model dos Estados Unidos da 

América e o The 1987 Netherlands Model da Holanda. 

 A aplicação e utilização das Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação não 

são sempre pacíficas; daí emergem problemas e conflitos. Conforme será analisado em 

pormenor, o artigo 25.º da Convenção Modelo OCDE prevê um mecanismo, denominado 

Procedimento Amigável, a ser acionado quando surjam problemas no uso e aplicação das 

Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação. São três grupos de casos que estão 

referidos nesse artigo: primeiro, situações particulares e concretas, em que um determinado 

contribuinte se considera vítima de tributação contrária às disposições da Convenção 

(números 1 e 2 do artigo 25.º); segundo, situações gerais e abstratas, em que surjam 

dificuldades na interpretação ou aplicação da Convenção (número 3, primeira parte, do artigo 

                                                           
11 PAULA ROSADO PEREIRA, Princípios do Direito Fiscal Internacional …, op. cit., p.33.   
12 PAULA ROSADO PEREIRA, Princípios do Direito Fiscal Internacional …, op. cit., p.34. 
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25.º); terceiro, situações não previstas na Convenção (número 3, segunda parte, do artigo 

25.º). 

 No entanto, em termos mais concretos, é relevante definir o que pode levar, por 

exemplo, um contribuinte a sentir-se alvo de uma tributação contrária ao estabelecido na 

Convenção Internacional contra a Dupla Tributação entre dois Estados. Ou o que pode fazer 

suscitar uma dificuldade na aplicação de um destes Tratados. 

 Uma das situações que melhor responde a esta questão é a dos conflitos de 

qualificação. A qualificação traduz-se em aferir se um certo facto quadra com determinada 

disposição. Ou seja, diz respeito a uma situação concreta. Tal será o caso, a título de exemplo, 

de determinar se um rendimento deve ser classificado como royalties ou como pagamento por 

prestação de serviços. Foi exatamente isso que aconteceu no caso de Pierre Boulez (acórdão 83 

TC 584, de 1984): este compositor e maestro, residente na Alemanha, dirigia uma orquestra 

nos Estados Unidos da América, sob um contrato, de acordo com o qual recebia uma 

percentagem das vendas. Este rendimento era denominado como royalties no referido 

contrato. No entanto, os Estados Unidos da América enquadravam o pagamento como 

rendimento por prestação de serviços (pelo que lhes pertencia o direito de tributação do 

mesmo), enquanto a Alemanha o classificava como royalties, ao abrigo da Convenção 

Internacional contra a Dupla Tributação assinada entre os dois Estados, defendendo, em 

consequência, que o direito exclusivo de tributação era seu. 

 Conforme ALBERTO XAVIER explica, “ (…) para decidir estas questões, torna-se 

necessário recorrer a um ordenamento interno, uma vez que o tratado, por si só, não permite 

a sua aplicação imediata ao caso concreto, pois não só não declara se as comanditas 

espanholas são pessoas colectivas, ou se os conselhos consultivos são órgãos de sociedade, 

como não poderia determinar se, no caso concreto, a sociedade ou o conselho em causa, 

revestem aquela natureza. E daí que, nestas hipóteses, se torne necessária uma operação 

adicional, intermédia, de qualificação da situação de vida perante um dado ordenamento”13. 

 Sobre este problema, versa também o parágrafo 32, nos seus vários números, dos 

Comentários ao artigo 23.º da Convenção Modelo OCDE. E o parágrafo 32.2 define estes 

conflitos de qualificação como “casos em que o Estado da residência e o Estado da fonte 

qualificam de maneira diferente o mesmo elemento do rendimento ou do património para 

                                                           
13 ALBERTO XAVIER, Direito Tributário Internacional, 2ª edição atualizada, Coimbra, Almedina, 2014, 
p.165 (itálico no original). 
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efeitos da aplicação das disposições da Convenção”14. Para resolução deste género de 

problemas, os Comentários ao artigo 23.º determinam que, em princípio, deverá prevalecer a 

qualificação que foi feita pelo Estado da fonte15. Todavia, nem sempre assim deverá suceder. 

 Em primeiro lugar, o n.º 5 do parágrafo 32 distingue os casos de qualificação das 

situações de interpretação. Assim, deve ser “feita uma distinção entre estes conflitos 

decorrentes de divergências de interpretação dos factos ou das disposições da Convenção e os 

conflitos de qualificação (…), que resultam não de diferenças de interpretação das disposições 

da Convenção, mas de diferenças entre as legislações internas”16. Por outro lado, o nº 6 do 

parágrafo 32 refere também os casos de dupla isenção, resultantes da aplicação do artigo 23.º. 

Tal ocorrerá quando o Estado da fonte considerar que não pode tributar um certo elemento 

do rendimento ou património (de acordo com o estabelecido na Convenção) e, ainda que o 

Estado da residência não concorde com essa posição, não fica obrigado a isentar esse mesmo 

rendimento, pois efetivamente não existe dupla tributação a ser eliminada. Se assim não 

sucedesse, o rendimento ficaria isento de tributação por parte de ambos os Estados. 

 Num sentido diferente, MICHAEL LANG discorda desta posição, advogando mesmo que 

se esta fosse seguida na prática, os conflitos de qualificação, assim como a dupla tributação 

derivada dos mesmos, não só continuariam, como inclusivamente aumentariam17. Segundo o 

autor, a interpretação tida nos Comentários ao artigo 23.º, concretamente no seu parágrafo 

32, pode ser entendida pelas autoridades tributárias competentes do Estado da fonte como 

um convite a ampliar o alcance do seu poder tributário, facto ao qual as autoridades 

tributárias competentes do Estado da residência se iriam legitimamente opor. Conforme 

MICHAEL LANG, existem mesmo bons argumentos sistemáticos e teleológicos que contradizem 

este ponto de vista exposto nos Comentários ao artigo 23.º18. Assim sendo, o número de 

litígios referentes a este tipo de problemas aumentaria. 

                                                           
14 OCDE, Modelo de Convenção Fiscal sobre o Rendimento e o Património: Versão Condensada, Lisboa, 
Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros, 2013, p.521. 
15 “ (…) o rendimento não deixa de ser tributado de acordo com as disposições da Convenção de 
harmonia com a interpretação e a aplicação que delas faz o Estado da fonte. Por consequência, neste 
caso, os dois Artigos exigem que o Estado da residência conceda um desagravamento da dupla 
tributação, não obstante o conflito de qualificação resultante destas divergências entre as legislações 
nacionais”. OCDE, Modelo de Convenção Fiscal sobre o Rendimento …, op. cit., p.521. 
16 OCDE, Modelo de Convenção Fiscal sobre o Rendimento …, op. cit., p.522 e 523. 
17 Cf. MICHAEL LANG, Introduction to the Law of Double Taxation Conventions, Viena, Linde Verlag 
Ges.m.b.H., 2013, tradução espanhola de Diego Quiñones, Introducción al derecho de los convenios para 
evitar la doble imposición, Bogotá, Editorial Temis, 2014, p.53. 
18 Cf. MICHAEL LANG, Introduction to the Law of Double …, op. cit., p.54.  
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 Um outro caso concreto, em que se suscitou uma questão do tipo supra descrito, 

ocorreu entre os Estados da Bélgica e da França, tendo sido decidido pelo Hof van Beroep 

(Court of Appeals) Gent, em 28 de Fevereiro de 2002 (acórdão G 02/6). No referido litígio, o 

contribuinte, residente em França, auferia rendimento proveniente de ter a qualidade de sócio 

ativo numa empresa belga. O sujeito passivo invocava que tal rendimento estaria isento de 

tributação na Bélgica, uma vez que devia ser qualificado como outro rendimento, conforme o 

Artigo 18.º da Convenção Internacional contra a Dupla Tributação celebrada entre os dois 

países. As autoridades tributárias competentes belgas discordaram desta posição e tributaram 

o mencionado rendimento, assentando esta sua pretensão na qualificação do rendimento 

como outra remuneração similar, com o significado estabelecido no Artigo 11.º do Tratado 

(referente a Rendimentos do Emprego). O Tribunal decidiu a favor do contribuinte, no sentido 

de o rendimento em causa apenas poder ser tributado em França, enquadrando-o então no 

Artigo 18.º da Convenção Internacional contra a Dupla Tributação aplicável.  

 Outra das situações que melhor exemplifica o tipo de litígios emergentes do uso e 

aplicação das Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação relaciona-se com a 

natureza dos sujeitos abrangidos pelas mesmas. Trata-se das denominadas entidades híbridas. 

Estas são entidades que têm personalidade jurídica, mas que estão sujeitas a um tratamento 

fiscal diverso em diferentes Estados. Essa diversidade de tratamento resulta, regra geral, do 

facto de serem enquadradas como fiscalmente transparentes de acordo com a jurisdição de 

um certo país (explicando, não é a própria entidade que é qualificada como sujeito passivo de 

imposto, desconsiderando-se, como tal, a sua personalidade tributária, mas sim os seus 

membros ou sócios; como consequência, são imputados aos seus membros os rendimentos e 

despesas da entidade, a sua matéria coletável), e classificadas como não fiscalmente 

transparentes conforme a jurisdição de outro país. Isto ocorre porque cada país adota as suas 

próprias definições, classificações e regras de direito interno. Como consequência, surgem 

situações de dupla tributação (ou até de dupla isenção) destas entidades19. 

                                                           
19 Conforme JOSÉ RAFAEL REYES expõe, se determinada entidade for considerada como não fiscalmente 
transparente em dois Estados, esta é suscetível de ser classificada como residente fiscal em ambos e, 
consequentemente, solicitar a aplicação dos benefícios decorrentes do Tratado Internacional contra a 
Dupla Tributação celebrado entre os países em causa; caso suceda o contrário, e for titulada como 
transparente fiscal para as duas partes, não será aplicável o mencionado Tratado, podendo, 
eventualmente, ser invocada a Convenção assinada entre o Estado da fonte e o Estado da residência dos 
membros ou sócios da entidade; por fim, se o Estado da fonte considerar uma determinada entidade 
como uma empresa não transparente a nível fiscal, e o Estado da residência, pelo contrário, a qualificar 
como fiscalmente transparente, a existência de um Tratado Internacional contra a Dupla Tributação a 
vigorar entre ambos não evitará que o primeiro considere a entidade como sujeito passivo de imposto, 
sem prejuízo de, tal como na situação anteriormente descrita, se apelar à Convenção celebrada com o 
Estado da residência dos membros ou sócios da entidade em questão, desde que este último enquadre 
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 O problema de dupla tributação nestes casos surge se, tanto a uma entidade híbrida 

em si mesma, como aos seus membros ou sócios, for incorretamente negado o acesso a 

benefícios de uma determinada Convenção Internacional contra a Dupla Tributação, tanto por 

não poderem invocar a mesma, como por não lhes serem aplicados os métodos de eliminação 

ou atenuação da dupla tributação aí previstos. 

 Um caso em que um litígio deste género surgiu, ocorreu entre a Alemanha e os 

Estados Unidos da América, sendo decidido, em 26 de Junho de 2013, pelo Tribunal Fiscal 

Federal Alemão (acórdão Doc No I R 48/12)20. Uma empresa dos Estados Unidos da América, 

fiscalmente transparente, de acordo com a jurisdição deste país, mas não de acordo com a 

jurisdição alemã, acabou por ser considerada pelo Tribunal como tendo residência fiscal nos 

Estados Unidos da América, nos termos do Tratado contra a Dupla Tributação celebrado entre 

os dois países, de forma a poder beneficiar da redução no montante de imposto estabelecida 

no mesmo. 

 Para além disso, o recurso ao Procedimento Amigável está previsto na própria 

Convenção Modelo OCDE, para resolução de um problema em particular. Uma vez que não 

existe um conceito de residência em termos internacionais, o artigo 4.º da Convenção Modelo 

OCDE, no seu n.º 2, estabelece “critérios de desempate” a aplicar no caso de um determinado 

sujeito ser considerado residente em dois Estados contratantes. Caso tais critérios não sejam 

suficientes para resolver a questão, a alínea d) do n.º 2 do referido artigo prevê que os países 

se socorram deste procedimento. Uma situação que, neste âmbito, suscita diversas 

dificuldades é a de determinação do critério de direção efetiva das sociedades, de forma a ser 

possível delimitar a sua residência fiscal, de acordo com o n.º 3 do mesmo artigo 4.º da 

Convenção Modelo. Conforme Comentários ao artigo 4.º da Convenção Modelo OCDE, “A 

direcção efectiva é o local onde são tomadas, na sua substância, as decisões chave tanto a 

nível de gestão como a nível comercial, necessárias à condução das actividades da entidade, na 

sua globalidade. Devem ser tidos em linha de conta todos os factos e circunstâncias 

pertinentes para determinar o local da direcção efectiva. Uma entidade pode ter mais de um 

local de direcção, mas só pode ter um local de direcção efectiva”21. No entanto, na prática, não 

                                                                                                                                                                          
a entidade como transparente a nível fiscal. Assim cf. JOSÉ RAFAEL REYES, “Las Entidades e Instrumentos 
Hibridos en la Fiscalidad Internacional”, s/d, texto disponível em 
http://www.tribunaltributario.gob.pa/publicaciones/ponencias-del-iii-congreso-internacional-de-
derecho-tributario/657-jose-rafel-reyes-las-entidades-e-instrumentos-hibridos-en-la-fiscalidad-
internacional-iii-cidt/file [17.04.2015], p.15. 
20 Para mais detalhes, cf. http://www.internationaltaxreview.com/Article/3400820/German-Federal-
Fiscal-Court-decides-on-treatment-of-hybrid-entities-under-the-German-US-double.html [17.04.2015].  
21 OCDE, Modelo de Convenção Fiscal sobre o Rendimento …, op. cit., p.137. 

http://www.tribunaltributario.gob.pa/publicaciones/ponencias-del-iii-congreso-internacional-de-derecho-tributario/657-jose-rafel-reyes-las-entidades-e-instrumentos-hibridos-en-la-fiscalidad-internacional-iii-cidt/file
http://www.tribunaltributario.gob.pa/publicaciones/ponencias-del-iii-congreso-internacional-de-derecho-tributario/657-jose-rafel-reyes-las-entidades-e-instrumentos-hibridos-en-la-fiscalidad-internacional-iii-cidt/file
http://www.tribunaltributario.gob.pa/publicaciones/ponencias-del-iii-congreso-internacional-de-derecho-tributario/657-jose-rafel-reyes-las-entidades-e-instrumentos-hibridos-en-la-fiscalidad-internacional-iii-cidt/file
http://www.internationaltaxreview.com/Article/3400820/German-Federal-Fiscal-Court-decides-on-treatment-of-hybrid-entities-under-the-German-US-double.html
http://www.internationaltaxreview.com/Article/3400820/German-Federal-Fiscal-Court-decides-on-treatment-of-hybrid-entities-under-the-German-US-double.html
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se torna assim tão fácil determinar o local de direção efetiva de uma sociedade, e inexistem 

critérios de desempate. 

 Assim, o uso e aplicação das Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação não 

são pacíficos, emergindo, em consequência, vários litígios, daí decorrendo a existência do 

artigo 25.º da Convenção Modelo OCDE, que consagra o Procedimento Amigável. É justamente 

este importante meio o ponto de partida desta dissertação22. 

                                                           
22 Um caso emblemático em que se tornou necessário recorrer ao Procedimento Amigável e ao processo 
de arbitragem com ele ligado, embora noutro contexto, foi o caso Vodafone vs. Índia. Em Fevereiro de 
2007, a empresa Vodafone International Holdings B.V., uma entidade holandesa, adquiriu 100% das 
ações da CGP, uma companhia das Ilhas Caimão, que pertencia à Hutchinson Telecommunications 
International Limited. A CGP, por sua vez, e através de várias empresas e contratos intermédios, 
controlava uma grande percentagem da Hutchison Essar Limited, uma empresa da Índia. O efeito 
indireto desta transação económica foi a Vodafone passar a controlar operações de telecomunicações 
na Índia. Em Setembro de 2007, o Departamento de Impostos indiano notificou a Vodafone, no sentido 
de saber porque não tinha existido retenção de impostos nos pagamentos realizados à Hutchinson 
Telecommunications International Limited decorrentes da referida transação, uma vez que o 
Departamento entendia que esta teve o efeito indireto de transferência de bens, de património ativo da 
Índia, já que a operação resultou, em última instância, no controlo de interesses da empresa indiana. 
Como consequência, a Vodafone apelou ao Tribunal Superior de Bombai, com o intuito de aferir acerca 
da jurisdição das autoridades tributárias indianas no caso. Por decisão de 3 de Dezembro de 2008, o 
Tribunal determinou que, uma vez que a transação em causa implicou a transferência de capital ativo 
localizado na Índia, as autoridades indianas eram competentes. A Vodafone recorreu posteriormente 
para o Supremo Tribunal. Após mais alguns desenvolvimentos no litígio, o Supremo Tribunal decidiu, em 
20 de Janeiro de 2012, que a transação não era suscetível de ser tributada na Índia, uma vez que não 
tinha existido qualquer transferência direta de ações da empresa indiana. Para tal, a sentença 
fundamentou-se no “Income-tax Act”, de 1961, aplicável ao caso, particularmente na sua Secção 9 (1) 
(i), que não cobriria a transferência indireta de capital de bens na Índia, e na Secção 195, que 
estabelecia que a retenção de impostos apenas seria aplicável nos pagamentos realizados por um 
residente a um não-residente, e não entre dois não-residentes. O Governo da Índia, em vez de aceitar a 
decisão do Supremo Tribunal, fez retificações ao “Income-tax Act”, tendo as mesmas efeito retroativo, 
de forma a anular o veredicto. As alterações foram principalmente no sentido de a Secção 9 incluir as 
transferências indiretas, bem como na definição de conceitos como “propriedade”, “transferência” ou 
“localização das ações”, de forma a estarem abrangidas transações do género. Esta atitude teve um 
impacto bastante negativo no investimento estrangeiro na Índia, uma vez que os investidores viram a 
sua confiança no sistema judicial indiano abalada. Consciente destes efeitos indesejados, o Governo da 
Índia decidiu resolver a disputa de forma amigável. Assim, a Vodafone invocou um Tratado Bilateral de 
Investimento, celebrado em 1995, entre a Holanda e a Índia, o que permitia iniciar um processo de 
arbitragem internacional para resolução do litígio. Mas o Ministro das Finanças indiano entendeu, 
inicialmente, que o Tratado não era aplicável, em virtude de o negócio ter sido realizado com uma 
empresa das Ilhas Caimão. O mencionado Tratado estabelece que qualquer questão que não seja 
resolvida através de negociações entre as duas partes, no prazo de seis meses, pode ser dirimida por um 
painel arbitral, constituído por três árbitros; cada uma das partes elege um árbitro seu, e estes dois 
escolhem um terceiro árbitro de um Estado terceiro. Em Abril de 2014, a Vodafone manifestou intenção 
de efetivamente recorrer à arbitragem internacional, por perspetivar poucas possibilidades de ser 
atingida uma resolução amigável para o conflito. O processo foi efetivamente iniciado e, enquanto a 
Vodafone apontou como árbitro o advogado canadiano Yves Fortier, o Governo indiano elegeu para a 
função RC Lahoti, o principal chefe de Justiça da índia. O prazo para a escolha do terceiro árbitro tem 
sido prorrogado várias vezes desde o ano de 2014, pelo que, até ao momento, o caso Vodafone vs. Índia 
permanece por resolver. 
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 No primeiro capítulo, analisa-se em pormenor o Procedimento Amigável, bem como o 

processo de arbitragem previsto no seu n.º 5 (com uma breve alusão à Convenção 

90/436/CEE), destacando-se particularmente os seus principais prós e contras, as suas 

vantagens e desvantagens, com o intuito de avaliar quais as limitações que um Tribunal 

Internacional Tributário terá que superar. 

 No segundo capítulo desenvolvido, começa-se por explorar a possível ligação do 

Procedimento Amigável com o Tribunal de Justiça da União Europeia e o Tribunal Internacional 

de Justiça. Analisam-se também as posições e argumentos de alguns autores em relação à 

hipótese de instituição de um Tribunal Internacional Tributário. 

 Numa segunda fase deste capítulo final, trata-se, em particular, da perspetiva de 

criação de um Tribunal Internacional Tributário: determinam-se os objetivos a serem 

prosseguidos; a sua jurisdição; desenvolve-se um modelo de estrutura e modo de 

funcionamento possível; refere-se a articulação com meios internos e internacionais; aferem-

se as vantagens e desvantagens da sua criação. Por fim, reserva-se ainda uma secção 

autónoma para falar sobre a relação deste órgão jurisdicional com o princípio da soberania 

tributária dos Estados. 

 Desenvolvido todo este trabalho, é possível defender uma posição final sobre a 

hipótese de criação de um Tribunal Internacional Tributário. 

 Partindo da ideia de que a realidade presente é insuficiente e incompleta, 

considerando as lacunas e problemas dos meios existentes, principalmente do Procedimento 

Amigável, determina-se que um Tribunal Internacional Tributário, nos moldes estruturados, 

estará apto a alcançar os objetivos que se classificam como desejáveis, tanto para os 

contribuintes, como para os Estados. Advoga-se igualmente que a sua instituição trará mais 

vantagens do que desvantagens para as partes. E considera-se que a sua interferência com a 

soberania tributária dos Estados será aceitável e proporcional. 

 Uma vez terminado todo este processo, é possível chegar à conclusão final: a criação 

de um Tribunal Internacional Tributário será uma nova e mais eficiente possibilidade de 

resolução de litígios emergentes das Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação, 

através do superar das limitações e lacunas do Procedimento Amigável, previsto no artigo 25.º 

da Convenção Modelo OCDE. 
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CAPÍTULO 1 

O MEIO DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS EXISTENTE 

 

1.1- VISÃO GERAL 

 

 O presente capítulo propõe-se analisar o principal meio existente para a resolução de 

litígios emergentes do uso de Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação. O objetivo 

mais importante passa por aferir os seus principais prós e contras, as suas vantagens e 

desvantagens. 

 Assim, é abordado em pormenor o Procedimento Amigável consagrado no artigo 25.º 

da Convenção Modelo OCDE. De seguida, é explorada a Arbitragem, enquanto segmento do 

Procedimento Amigável, e feita uma breve alusão ao papel da Convenção 90/436/CEE. 

 

 

1.2- PROCEDIMENTO AMIGÁVEL 

 

 O Procedimento Amigável encontra-se previsto no artigo 25.º da Convenção Modelo 

OCDE: 

 

“Artigo 25.º 

Procedimento amigável 

 1. Quando uma pessoa considerar que as medidas tomadas por um Estado contratante 

ou por ambos os Estados contratantes conduzem ou poderão conduzir, em relação a si, a uma 

tributação não conforme com o disposto na Convenção, poderá, independentemente dos 

recursos previstos pela legislação nacional desses Estados, submeter o seu caso à autoridade 

competente do Estado contratante de que é residente ou, se o caso está compreendido no n.º 

1 do Artigo 24.º, à do Estado contratante de que é nacional. O caso deverá ser apresentado 

dentro de três anos a contar da data da primeira comunicação da medida que der causa à 

tributação não conforme com o disposto na Convenção. 
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 2. A autoridade competente, se a reclamação se lhe afigurar fundada e não estiver em 

condições de lhe dar uma solução satisfatória, esforçar-se-á por resolver a questão através de 

acordo amigável com a autoridade competente do outro Estado contratante, a fim de evitar 

uma tributação não conforme com a Convenção. O acordo alcançado será aplicado 

independentemente dos prazos estabelecidos no direito interno dos Estados contratantes. 

 3. As autoridades competentes dos Estados contratantes esforçar-se-ão por resolver, 

através de acordo amigável, as dificuldades ou as dúvidas a que possa dar lugar a 

interpretação ou a aplicação da Convenção. Poderão também consultar-se, a fim de evitar a 

dupla tributação em casos não previstos pela Convenção. 

 4. As autoridades competentes dos Estados contratantes poderão comunicar 

diretamente entre si, inclusivamente através de uma comissão mista constituída por essas 

autoridades ou pelos seus representantes, a fim de chegarem a acordo nos termos indicados 

nos números anteriores. 

 5. Quando, 

a) nos termos do n.º 1, uma pessoa tiver submetido um caso à autoridade competente de um 

Estado contratante com base em que as medidas tomadas por um ou por ambos os Estados 

contratantes conduziram ou poderão conduzir, em relação a si, a uma tributação não 

conforme com o disposto na Convenção, e 

b) as autoridades competentes não estiverem em condições de chegar a acordo nos termos do 

n.º 2, no prazo de dois anos, a contar da submissão do caso à autoridade competente do outro 

Estado contratante, 

quaisquer questões por resolver emergentes do caso serão submetidas a arbitragem se a 

pessoa o solicitar. Essas questões por resolver não serão, porém, submetidas a arbitragem se 

já tiver sido proferida uma sentença relativamente às mesmas por um tribunal ou um tribunal 

administrativo de um dos Estados. Salvo se uma pessoa diretamente afetada pela situação em 

causa não aceitar o acordo amigável que implementa a decisão arbitral, as autoridades 

competentes acordam, nos termos do presente, que se consideram vinculadas pela decisão 

arbitral e em implementar a mesma, independentemente dos prazos estabelecidos no direito 

interno dos Estados contratantes. As autoridades competentes dos Estados contratantes 

devem estabelecer por acordo o modo de aplicação deste número”. 

 

 



27 
 

1.2.1- Evolução histórica 

 

 Seguindo as orientações de ZVI D. ALTMAN, no que diz respeito à origem do 

Procedimento Amigável, os primeiros esforços de os Estados se concertarem para a resolução 

de questões respeitantes a dupla tributação jurídica internacional surgiram no período pré- 

Primeira Guerra Mundial, mais concretamente em 1899, no tratado celebrado entre a Áustria 

e a Prússia23.   

 No entanto, e não obstante múltiplas Convenções Internacionais contra a Dupla 

Tributação, celebradas entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, 

conterem referências a processos de negociação semelhantes ao mencionado, o mesmo autor 

consagra, como pioneiro do Procedimento Amigável, o designado Tratado de Roma. Este 

tratado multilateral data de 6 de Abril de 1922 e foi celebrado entre a Itália, a Hungria, a 

Polónia, a Roménia e a Jugoslávia24.    

 Foi ainda vanguardista o tratado celebrado entre o Reino Unido e a Irlanda, em 14 de 

Abril de 1926, em virtude de a decisão decorrente do procedimento previsto no seu artigo 7.º 

ser vinculativa e imperiosa.  

 

1.2.2- Âmbito de aplicação 

 

 A temática do âmbito de aplicação do Procedimento Amigável está consagrada nos 

números 1 a 3 do artigo 25.º da Convenção Modelo OCDE. 

 Em primeiro lugar, os números 1 e 2 consagram a utilização do Procedimento Amigável 

para casos particulares e concretos, casos em que um certo contribuinte se considere alvo de 

uma tributação que seja contrária às disposições da Convenção Internacional contra a Dupla 

Tributação. Exemplos de situações que aqui se enquadram, referidos nos Comentários ao 

artigo 25.º, são “as questões relativas à imputação de lucros a um estabelecimento estável nos 

termos do número 2 do artigo 7.º” ou “os casos em que o desconhecimento da situação de 

facto do contribuinte tenha conduzido a uma aplicação incorreta da Convenção, em particular 

                                                           
23 “Dispute resolution in pre-World War I tax treaties was characterized by a non-binding, negotiation-
based process between the both states limited to specific issues. This mechanism was first used in the 
1899 income tax treaty between Austria and Prussia, which is the earliest income tax treaty recorded by 
the League of Nations”. ZVI D. ALTMAN, Dispute Resolution under Tax Treaties …, op. cit., p.13. 
24 Cf. ZVI D. ALTMAN, Dispute Resolution under Tax Treaties …, op. cit., p.14 e 15. 
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no tocante à determinação da residência (número 2 do artigo 4.º), da existência de um 

estabelecimento estável (artigo 5.º) ou do carácter temporário dos serviços prestados por um 

trabalhador (número 2 do artigo 15.º) ”25. Os Comentários ao artigo 25.º referem ainda que o 

escopo se estende aos casos em que decorra dupla tributação económica, nomeadamente no 

contexto dos preços de transferência26 27. 

 Estas disposições aplicam-se igualmente quando a tributação infrinja, de forma direta, 

uma norma do tratado. Como exemplo, o Estado A tributa um rendimento, quando a 

Convenção confere ao Estado B um direito exclusivo de tributação, mesmo que o Estado B não 

exerça efetivamente o seu direito, em virtude de uma lacuna no direito interno. Mais 

concretamente, imagine-se um pensionista originário de um Estado A, sendo deste que 

provém o seu rendimento, a sua pensão, mas que é residente num Estado B. Aplicando o 

artigo 18.º da Convenção Modelo OCDE, este rendimento apenas pode ser tributado no Estado 

B, no Estado de residência28. Mas existe uma lacuna no direito interno do Estado B, 

relativamente a esta situação, e este não tributa. Se o Estado A pretender tributar a pensão, 

esta tributação infringe de forma direta o artigo 18.º do tratado celebrado entre os dois países. 

 Os Comentários ao artigo 25.º realçam ainda que, para acionar este mecanismo, basta 

o risco provável de existir tributação não conforme com a Convenção, abarcando então “todos 

os actos ou decisões, de natureza legislativa ou regulamentar, de aplicação geral ou individual, 

que tenham como consequência directa e necessária o estabelecimento de tributação a cargo 

do requerente contrária ao disposto na Convenção”29. Ou seja, o contribuinte não tem que 

aguardar que a tributação efetivamente ocorra ou lhe seja notificada. 

 Em segundo lugar, o número 3 prevê o uso do Procedimento Amigável para casos 

gerais e abstratos, as situações em que ocorram dificuldades na interpretação ou aplicação da 

Convenção. Mais uma vez, exemplos de situações que encaixam neste âmbito, mencionados 

nos Comentários ao artigo 25.º, são “quando uma expressão da Convenção tiver sido definida 

de forma incompleta ou ambígua, completar ou precisar o seu sentido a fim de obviar a 

qualquer dificuldade” ou “quando a legislação de um Estado tiver sido alterada, resolver, sem 

                                                           
25 OCDE, Modelo de Convenção Fiscal sobre o Rendimento …, op. cit., p.589 e 590.   
26 Cf. OCDE, Modelo de Convenção Fiscal sobre o Rendimento …, op. cit., p.590 e 591. 
27 Para uma abordagem mais profunda acerca do papel do Procedimento Amigável no contexto dos 
preços de transferência ver o interessante trabalho de RAMAZAN BIÇER, intitulado “The Effectiveness of 
Mutual Agreement Procedures as a Means for Settling International Transfer Pricing Disputes”.   
28 Assim o n.º 1 do artigo “Com ressalva do disposto no n.º 2 do Artigo 19.º, as pensões e remunerações 
similares pagas a um residente de um Estado contratante em consequência de um emprego anterior só 
podem ser tributadas nesse Estado”. 
29 OCDE, Modelo de Convenção Fiscal sobre o Rendimento …, op. cit., p.592. 
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afectar o equilíbrio e a substância da Convenção, as dificuldades que possam decorrer do novo 

regime tributário emergente dessa alteração”30. Os acordos obtidos nesta sede devem ter 

caráter vinculativo. Sobre este último ponto, FERNANDO SERRANO ANTÓN refere que, uma 

vez adotado o acordo entre os Estados através do Procedimento Amigável, existe a obrigação 

de ter o mesmo em conta no momento da aplicação e interpretação das Convenções 

Internacionais, conforme previsto no artigo 31.3 da Convenção de Viena sobre o Direito dos 

Tratados, de 196931. 

 Um caso concreto em que o Procedimento Amigável tenha sido usado neste contexto, 

de acordo com a própria OCDE, ocorreu entre os Estados Unidos da América e o México, com 

data de 22 de Dezembro de 2005, para definir os critérios e procedimentos a serem aplicados, 

de forma a garantir a concessão dos benefícios do tratado às sociedades transparentes 

fiscais32. O Procedimento iniciou-se em 26 de Agosto de 2005, com o intuito de determinar 

quais as entidades tratadas como fiscalmente transparentes, de acordo com o direito interno 

dos dois Estados Contratantes, que seriam elegíveis para beneficiar da Convenção celebrada 

entre os mesmos. O Acordo final foi assinado em 22 de Dezembro de 2005 e especificou as 

situações nas quais as sociedades transparentes fiscais estariam aptas a usufruírem dos 

benefícios do Tratado, bem como clarificou o procedimento necessário para reivindicar tais 

benefícios no Estado do México33. 

 Na segunda parte, o n.º 3 apresenta o terceiro grupo de casos, convidando e 

autorizando os Estados contratantes a consultarem-se, nos casos que não estejam previstos na 

Convenção, ou seja, quando existe uma lacuna na mesma. Tal possibilidade visa um 

funcionamento efetivo da Convenção, no seu conjunto, numa perspetiva global e plena. 

 

                                                           
30 OCDE, Modelo de Convenção Fiscal sobre o Rendimento …, op. cit., p.612. 
31 “Adoptado el acuerdo entre los Estados vía procedimiento amistoso existe la obligación de tenerlo en 
cuenta a la hora de la aplicación e interpretación del CDI, según lo previsto en el artículo 31.3 de la 
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados”. FERNANDO SERRANO ANTÓN, “La cláusula de 
procedimiento amistoso de los convenios para evitar la doble imposición internacional: la experiencia 
Española y el derecho comparado”, in Crónica tributaria, n. º 114, 2005, p.162. A este propósito ainda o 
artigo 31.º, n.º3, alínea a) da Convenção de Viena: “Ter-se-á em consideração, simultaneamente com o 
contexto: (…) todo o acordo posterior entre as Partes sobre a interpretação do tratado ou a aplicação 
das suas disposições”.   
32 “The U.S.-Mexico Mutual Agreement of 22 December 2005 on the criteria and procedures to be 
applied for purposes of granting treaty benefits to fiscally transparent entities”. OCDE, Manual on 
Effective Mutual Agreement Procedures (MEMAP), February 2007 Version, Centre for Tax Policy and 
Administration, 2007, p.10. 
33 Para uma leitura integral do Acordo final consultar http://www.irs.gov/pub/irs-
utl/restatment_mex_llc_map_12_22_05_final.pdf [06.04.2015]. 

http://www.irs.gov/pub/irs-utl/restatment_mex_llc_map_12_22_05_final.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-utl/restatment_mex_llc_map_12_22_05_final.pdf


30 
 

1.2.3- Modo de funcionamento 

  

 Nas palavras de MARIO ZÜGER, o elemento principal do procedimento consiste na 

negociação entre as autoridades competentes dos Estados Contratantes, durante as quais as 

duas partes devem empreender esforços no sentido de alcançar uma aplicação uniforme do 

tratado em ambos os Estados34. Ou seja, o elemento essencial do Procedimento Amigável 

reside na negociação entre as entidades competentes de Estados soberanos (que assinaram 

entre si uma Convenção Internacional contra a Dupla Tributação), com vista a atingir um 

acordo que permita resolver um litígio emergente da aplicação da Convenção, ou que permita 

ultrapassar dificuldades na interpretação ou utilização da Convenção, nos termos supra 

descritos. Acerca da natureza legal do Procedimento Amigável, ILIAS BANTEKAS menciona que 

este se assemelha a um processo de proteção diplomática, mas numa ótica contemporânea, 

no sentido de que a disputa não se refere a uma entidade privada e um Estado, mas sim a 

Estados, dizendo também respeito à delimitação das suas soberanias35. 

 No que concerne ao modus operandi do Procedimento Amigável, este funciona 

essencialmente em duas etapas. 

 Num primeiro momento, o processo desenvolve-se exclusivamente no Estado da 

residência36. É aqui que o contribuinte apresenta o seu requerimento. Mas o mesmo só será 

considerado se cumprir os dois requisitos fundamentais: ser entregue à autoridade 

competente para o efeito e dentro da baliza temporal estabelecida (três anos, a contar da data 

da primeira comunicação da medida que originar a tributação desconforme com a 

Convenção37). Este período temporal deve ser interpretado da forma mais favorável para o 

                                                           
34 “The main element of the procedure consists in negotiations between the “competent authorities” of 
the contracting states, during which the two parties must undertake efforts to achieve a uniform 
application of the treaty in both states”. MARIO ZÜGER, Arbitration under Tax Treaties: improving legal 
protection in international tax law, Amsterdam, IBFD, 2001, p.11. 
35 “(…) the MAP significantly resembles the process of diplomatic protection but through a 
contemporary lense, in the sense that the dispute is not between the private entity and a State, but 
primarily an inter-State one because it refers to the delimitation of sovereignties”. ILIAS BANTEKAS, “The 
mutual agreement procedure and arbitration of double taxation disputes”, s/d, texto disponível em 
http://www.mourgelas.gr/img/x2/collection/pdfs/publications/Double%20Taxation%20Article%20-1-
_1323440417.pdf [06.04.2015], p.187. 
36 Ressalva-se o caso de o procedimento ser desencadeado pelo contribuinte no Estado de que é 
nacional, com o intuito de invocar a disposição do n.º1 do artigo 24.º do Modelo de Convenção OCDE, 
relativa à não discriminação. Cf. OCDE, Modelo de Convenção Fiscal sobre o Rendimento …, op. cit., 
p.589.   
37 “O prazo de três anos previsto no segundo período do número 1 para efeitos da apresentação das 
reclamações visa proteger as administrações contra reclamações tardias. Este prazo deve ser entendido 
como prazo mínimo, pelo que os Estados Contratantes são livres de acordar, nas suas convenções 

http://www.mourgelas.gr/img/x2/collection/pdfs/publications/Double%20Taxation%20Article%20-1-_1323440417.pdf
http://www.mourgelas.gr/img/x2/collection/pdfs/publications/Double%20Taxation%20Article%20-1-_1323440417.pdf
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contribuinte. Quanto à forma do requerimento, depende do que estiver estabelecido no 

direito interno do Estado38. Atualmente, nenhum Estado cobra uma taxa por o contribuinte 

acionar o Procedimento Amigável39 40. 

 Em relação à questão de saber se o contribuinte pode desencadear o Procedimento 

Amigável, antes ou depois de efetuar o pagamento da totalidade ou de uma parte do tributo, o 

artigo 25.º não apresenta solução. Como tal, existem opiniões divergentes, defendendo alguns 

Estados que o imposto é exigível a priori, sujeito a reembolso posterior (total ou 

parcialmente), e arguindo outros a tese de que não se impõe tal requisito para instauração do 

procedimento. Assim, a solução parece ser ter em conta tanto o contexto do direito interno de 

ambos os Estados em causa, como os objetivos e propósitos da Convenção assinada41. 

 Nesta fase, existe a possibilidade de nem ter que se avançar para o segundo momento, 

não se recorrer propriamente ao Procedimento Amigável. “Se a autoridade competente 

encarregada de julgar a questão reconhecer que a reclamação é fundada e considerar que a 

tributação contestada é imputável, total ou parcialmente, a uma medida tomada no Estado da 

residência do contribuinte, deverá dar satisfação ao requerente, o mais cedo possível, 

procedendo aos ajustamentos ou aos desagravamentos que se afigurem justificados”42.    

 O segundo momento traduz-se na negociação propriamente dita entre as entidades 

competentes. O Procedimento Amigável implica para os Estados uma mera obrigação de 

negociar, mas não de efetivamente chegar a um resultado (pactum de negotiado), conforme 

se pode inferir da leitura do número 2 do artigo 25.º. 

 No decorrer das negociações, as entidades competentes devem considerar as normas 

da Convenção Internacional contra a Dupla Tributação, bem como as normas das legislações 

fiscais internas. Relativamente à equidade, os Comentários ao artigo 25.º referem que “poder-

se-á admitir, em termos de razoabilidade, que as autoridades competentes têm a possibilidade 

                                                                                                                                                                          
bilaterais, um prazo mais dilatado no interesse dos contribuintes (…) ”. OCDE, Modelo de Convenção 
Fiscal sobre o Rendimento …, op. cit., p.595. 
38 A OCDE, num manual prático acerca do Procedimento Amigável, faz um elenco exemplificativo da 
informação relevante que o requerimento apresentado pelo contribuinte deve conter. Cf. OCDE, 
Manual on Effective Mutual Agreement Procedures …, op. cit., p.14 e 15. 
39 Cf. OCDE, “Improving the Process for Resolving International Tax Disputes”, s/d, texto disponível em 
http://www.oecd.org/tax/treaties/33629447.pdf [18.01.2015], p.18. 
40 Para uma informação pormenorizada sobre as condições concretas de cada Estado membro da OCDE, 
consultar http://www.oecd.org/ctp/dispute/countrymapprofiles.htm.  
41 Para mais detalhes sobre as implicações de exigir o pagamento prévio do tributo cf. OCDE, Modelo de 
Convenção Fiscal sobre o Rendimento …, op. cit., p.609 a 611. 
42 OCDE, Modelo de Convenção Fiscal sobre o Rendimento …, op. cit., p.602.     

http://www.oecd.org/tax/treaties/33629447.pdf
http://www.oecd.org/ctp/dispute/countrymapprofiles.htm
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de, à semelhança do que se passa em matéria de arbitragem internacional, e a título supletivo, 

ter em atenção considerações de equidade a fim de darem satisfação ao contribuinte”43. 

 No que concerne particularmente à forma de comunicação entre as autoridades 

competentes dos Estados contratantes, a resposta encontra-se no número 4 do artigo 25.º. 

Assim, não há necessidade de recorrer à via diplomática, podendo o contacto efetuar-se por 

carta, telecópia, telefone, videoconferência ou reunião (“cara-a-cara”)44. 

 Existe ainda a hipótese de ser criada uma comissão mista, sendo deixado à 

discricionariedade dos Estados contratantes a definição do número de membros e o modo de 

funcionamento da mesma. Especialmente no que diz respeito à presidência desta comissão 

mista, nos Comentários ao artigo 25.º afirma-se ser desejável tal cargo ser ocupado por um 

alto funcionário ou magistrado, escolhido com base na sua experiência45. 

 Uma nota também para realçar a conexão desta matéria com o artigo 26.º da 

Convenção Modelo OCDE, referente à troca de informações entre as autoridades 

competentes, uma vez que aqui se aplica igualmente a confidencialidade, o caráter sigiloso da 

informação. Como tal, o n.º 2 do referido artigo determina que as autoridades competentes se 

encontram obrigadas a manter confidencial a informação recebida por parte do outro Estado, 

só podendo comunicar a mesma às pessoas ou autoridades encarregadas ou da liquidação ou 

cobrança dos impostos em causa, ou dos procedimentos declarativos ou executivos relativos a 

tais impostos, ou ainda da decisão de recursos relativos aos mesmos. Estas mencionadas 

pessoas ou autoridades apenas podem utilizar a informação para alcançar os referidos fins. E 

esta pode unicamente ser revelada em audiências públicas de tribunais ou em decisões 

judiciais. Todas estas regras se aplicam na troca de informações prevista no Procedimento 

Amigável. 

 Quanto ao contribuinte, este não é parte formal no Procedimento Amigável. O 

procedimento limita, de forma acentuada, a posição e participação do sujeito passivo, uma vez 

que este não tem direito a negociar, a apresentar os seus argumentos ou provas (mesmo 

sendo quem melhor conhece a factualidade e o caso concreto), nem a transmitir a sua posição 

(seja de forma escrita ou oral), por si mesmo ou através de representante legal para o efeito. 

                                                           
43 OCDE, Modelo de Convenção Fiscal sobre o Rendimento …, op. cit., p.604. 
44 “Particularly it is recognized that face-to-face meetings often make communications between the CAs 
more efficient, even when there is a language barrier and interpreters may be required. It is especially 
useful where cases present unusual circumstances or significant issues which may not be otherwise 
readily resolved by other means of communication or where CAs have a significant number of cases with 
a particular country”. OCDE, “Improving the Process for Resolving …, op. cit., p.13. 
45 Cf. OCDE, Modelo de Convenção Fiscal sobre o Rendimento …, op. cit., p.615.   
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Assim, resta-lhe a função de fornecer às autoridades competentes as informações essenciais 

para o desenrolar do procedimento, e nas quais aquelas se basearão para chegar a um possível 

acordo. No entanto, existe uma recomendação da OCDE no sentido de ser aconselhável dar 

oportunidade ao contribuinte para apresentar os factos relevantes e argumentos, de forma 

escrita ou oral, às entidades competentes46. No mesmo sentido, RAMAZAN BIÇER defende que 

o envolvimento do sujeito passivo (ou, eventualmente, de um seu representante) nas 

negociações irá contribuir para uma conclusão mais adequada do Procedimento Amigável para 

todos os sujeitos envolvidos47. E ainda REGINA DEANEHAN e outros, relativamente às possíveis 

melhorias a serem aplicadas ao Procedimento Amigável, advogam que a participação do 

contribuinte na discussão factual promoverá uma maior eficiência e assegurará que ambas as 

autoridades competentes adquiram o mesmo conhecimento dos factos48 49. 

 Uma vez obtido um acordo, o contribuinte é notificado, por escrito, da decisão, sendo-

lhe facultada uma explicação do resultado. Caso este aceite o acordo amigável, é enviada uma 

confirmação escrita entre as Administrações Tributárias, para que a solução possa ser 

aplicada50. 

 Duas notas relevantes acerca destes acordos obtidos em sede de Procedimento 

Amigável: estes acordos não criam precedente, nem em relação ao próprio contribuinte que 

desencadeou o procedimento (pelo que uma revisão ou eventuais ajustamentos necessários 

não são de fácil realização), nem em relação a outros contribuintes51; em geral, o contribuinte 

não pode aceitar o acordo de forma parcial, mas apenas na sua totalidade52. 

                                                           
46 Cf. OCDE, Manual on Effective Mutual Agreement Procedures …, op. cit., p.24. 
47 “Consequently, involvement of the taxpayers or their representatives in the actual MAP negotiations 
will contribute the MAP to be concluded in a reliable manner for all parties concerned”. RAMAZAN 
BIÇER, “The Effectiveness of Mutual Agreement Procedures as a means for settling International 
Transfer Pricing Disputes”, s/d, texto disponível em 
http://www.jeanmonnet.org.tr/Portals/0/scholars_database_thesis/ramazan_%20bicer_tez.pdf 
[17.01.2015], p.62.  
48 “Be willing to have taxpayers participate in fact-finding discussions with the governments involved in 
the dispute. It is more efficient and ensures that both tax authorities have the same facts”. REGINA 
DEANEHAN et al., “Making better use of APA and MAP programs”, in Journal of International Taxation, 
Vol. 19, n.º 11, 2008, p.8. 
49 Ver ainda o tópico Role of the taxpayer in the MAP cf. OCDE, “Improving the Process for Resolving …, 
op. cit., p.17 a 21. 
50 “Once the agreement between the competent authorities has been finalized, the taxpayer is notified 
in writing of the decision and is provided with an explanation of the result. Upon the acceptance by the 
taxpayer, written confirmation of the agreement is exchanged between the administrations and 
provided to the taxpayer. Soon afterwards the results are processed by the tax administration and relief 
is obtained”. OCDE, Manual on Effective Mutual Agreement Procedures …, op. cit., p.17. 
51 “Competent authority agreements or resolutions are often case and time specific. They are not 
considered precedents for either the taxpayer or the tax administration in regard to adjustments or 
issues relating to subsequent years or for competent authority discussions on the same issues for other 

http://www.jeanmonnet.org.tr/Portals/0/scholars_database_thesis/ramazan_%20bicer_tez.pdf
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 Por fim, o número 5 do artigo 25.º, introduzido em Julho de 2008, consagra a 

possibilidade de recurso à arbitragem, para resolução dos litígios acerca dos quais não tenha 

sido possível chegar a um consenso53, indicando como referência o prazo de dois anos. A 

temática da arbitragem será abordada posteriormente em profundidade. Por agora, importa 

mencionar que, neste contexto, o processo de arbitragem integra o Procedimento Amigável, 

não consistindo numa via independente e alternativa. 

 Para além disso, tem que ser tido em conta o contexto de cada Estado, 

nomeadamente a nível legislativo, político e administrativo, pelo que o processo só deve ser 

implementado na medida em que não colidir com barreiras internas que impeçam a sua 

execução. Neste sentido, GIANFRANCO PERACIN e SARAH BENETTIN sublinham que a melhor 

aplicação e eficiência desta disposição dependem da compatibilidade tanto do próprio 

processo de arbitragem, como da natureza vinculativa da decisão arbitral, com as normas de 

direito interno de cada país. Por conseguinte, cada Estado deve fazer uma ponderação, para 

determinar se inclui este número 5 nas Convenções que assina, ou ainda, optando por 

introduzi-lo, decidir se limita o seu âmbito a certos casos específicos54.  

 Apesar de o recurso ao processo de arbitragem se encontrar apenas previsto para os 

casos abrangidos pelos números 1 e 2 do artigo 25.º, os Estados são livres de ampliar o seu 

escopo às situações do n.º 3, ou seja, quando surjam dificuldades na interpretação ou 

aplicação da Convenção. 

 

1.2.4- Relação com os meios internos 

                                                                                                                                                                          
taxpayers. (…) Any review or adjustments of subsequent years by a taxpayer or tax administration is 
best based upon the particular circumstances, facts and documentary evidence existing for those years”. 
OCDE, Manual on Effective Mutual Agreement Procedures …, op. cit., p.29. 
52 “In most cases, a taxpayer cannot accept the terms of an agreement for only some issues or taxation 
years involved, unless both competent authorities agree”. OCDE, Manual on Effective Mutual 
Agreement Procedures …, op. cit., p.29.  
53 “um caso não deve, por consequência, ser considerado resolvido enquanto subsistir pelo menos uma 
questão relativamente à qual as autoridades competentes estejam em desacordo e que, de acordo com 
uma das autoridades competentes, indica que houve lugar a tributação não conforme com a 
Convenção”. OCDE, Modelo de Convenção Fiscal sobre o Rendimento …, op. cit., p.619.      
54 “However, its application and effectiveness depend on the compatibility of arbitration with the 
domestic rules of each state and on the binding nature of an arbitration decision. For this reason, each 
state may decide to introduce in its bilateral income tax treaties paragraph 5 in its standard treaty 
formulation or to include paragraph 5 but limiting its application to certain specific cases”. GIANFRANCO 
PERACIN e SARAH BENETTIN, “New Guidelines from Tax Authorities on Management of Tax Disputes 
under Mutual Agreement Procedures”, s/d, texto disponível em http://www.cortellazzo-
soatto.it/Approfondimenti/TemieContributi/NewGuidelinesfromTaxAuthoritiesonManagement.aspx 
[18.01.2015], p.460. 

http://www.cortellazzo-soatto.it/Approfondimenti/TemieContributi/NewGuidelinesfromTaxAuthoritiesonManagement.aspx
http://www.cortellazzo-soatto.it/Approfondimenti/TemieContributi/NewGuidelinesfromTaxAuthoritiesonManagement.aspx
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 Um dos pontos que não pode ser esquecido, tendo em conta a sua relevância, é a 

articulação do Procedimento Amigável com os restantes meios impugnatórios, mais 

particularmente com os que estão previstos no direito interno. 

 Por norma, o facto de o contribuinte usar este procedimento não exclui a hipótese de 

o mesmo recorrer aos tribunais internos, tendo assim direito a uma dupla apreciação da sua 

pretensão. No entanto, maioritariamente, tenta-se evitar que sejam prosseguidas ambas as 

vias em simultâneo, nomeadamente por uma questão de não haver duplicação de esforços55.  

 No caso de o contribuinte ter intentado ação judicial com o mesmo propósito, e a 

mesma se encontrar pendente, há que considerar o critério adotado por cada país. Por um 

lado, as autoridades competentes podem optar por aguardar pela decisão do tribunal, 

suspendendo o procedimento; por outro, podem prosseguir com o mesmo. Face a esta última 

perspetiva de se prosseguir com o Procedimento Amigável, os Comentários ao artigo 25.º 

indicam que “há que ter em conta a preocupação de uma autoridade competente de evitar 

qualquer divergência ou contradição entre a decisão judicial e o acordo amigável a que se 

pretende chegar, com as dificuldades e riscos de abuso que comporta. Em suma, pois, a 

execução de um acordo amigável nestes moldes deve normalmente ficar subordinada: - à 

aceitação pelo contribuinte desse acordo amigável; e – à desistência do contribuinte da acção 

posta em juízo, no que se refere aos pontos regulados através de acordo amigável”56. A 

maioria dos Estados tem preferido que o contribuinte tenha que aceitar a suspensão das vias 

internas57.  

 Já no caso de o tribunal se ter pronunciado, de já existir caso decidido ou julgado, o 

contribuinte só poderá acionar o Procedimento Amigável no outro Estado, que não o desse 

órgão jurisdicional. Conforme Comentários ao artigo 25.º, “De facto, depois de proferida uma 

decisão judicial num determinado caso, a maior parte dos países considera que é impossível 

que o procedimento amigável se sobreponha a essa decisão e restringem, por conseguinte, a 

subsequente aplicação do procedimento amigável com o intuito de obter isenção no outro 

Estado”58. 

                                                           
55 “In most cases, tax administrations prefer to deal with an issue either via MAP or domestic resource, 
but not both at the same time (…) to avoid duplication of effort”. OCDE, Manual on Effective Mutual 
Agreement Procedures …, op. cit., p.33. 
56 OCDE, Modelo de Convenção Fiscal sobre o Rendimento …, op. cit., p.608. 
57 Cf. OCDE, Modelo de Convenção Fiscal sobre o Rendimento …, op. cit., p.621. 
58 OCDE, Modelo de Convenção Fiscal sobre o Rendimento …, op. cit., p.622. 
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 Uma breve nota para referir que, no âmbito de auditorias, podem ser feitos acordos 

entre o contribuinte e a Administração Tributária, designados na expressão inglesa por “Audit 

Settlements”59. Caso seja usada esta possibilidade, conforme determina o MEMAP, estes 

acordos fazem precludir a hipótese de as Administrações Tributárias resolverem as situações 

de dupla tributação através do Procedimento Amigável60. 

 Por fim, existe mais uma questão que não pode deixar de ser abordada, que se prende 

com barreiras legais internas dos Estados, nomeadamente a nível constitucional. Com a análise 

do âmbito de aplicação do artigo 25.º, concluiu-se pela sua aplicação aos casos de 

interpretação da Convenção. No entanto, existem países onde a última palavra na 

interpretação de disposições legais não cabe à Administração, mas sim aos órgãos 

jurisdicionais. É o caso de Estados como a Bélgica, a Alemanha, a Itália61 e Portugal, onde os 

tribunais não estão vinculados pela interpretação que seja determinada pelas entidades 

competentes para o Procedimento Amigável. Referindo o caso português em particular, o 

artigo 202.º, n.º 1, da Constituição da República Portuguesa consagra mesmo o princípio da 

reserva da função jurisdicional, segundo o qual o exercício da função jurisdicional está 

reservado ao Tribunal, considerando-se a interpretação aqui enquadrada, conforme defende 

JOAQUIM FREITAS DA ROCHA “ (…) função de interpretação, a qual, como tarefa jurídica que é, 

não escapa ao controlo efectuado pelo Juiz”62. Outros países, tais como a Noruega, a Suécia e a 

Holanda, não se deparam com este problema, uma vez que há uma delegação formal nas 

autoridades competentes para decidirem em matérias de interpretação, assegurando os 

tribunais internos um efeito legal conforme a essa mesma interpretação63. E isto não obstante 

                                                           
59 “Audit settlements have been used as a resolution tool in many countries to promote a quicker 
conclusion of audit files, and both tax administrations and taxpayers alike have welcomed the ability to 
come to an agreement on the pragmatic conclusion of an audit file. As the world settlement implies, 
there are usually concessions made on behalf of the parties involved which creates a difficult issue for 
the MAP process”. OCDE, Manual on Effective Mutual Agreement Procedures …, op. cit., p.34. 
60 “(…) these arrangements preclude the tax administrations from resolving double taxation under MAP 
in such situations and may indeed cause the other government to deny relief under its domestic law for 
the tax paid to the first government upon settlement of audit”. OCDE, Manual on Effective Mutual 
Agreement Procedures …, op. cit., p.34. 
61 Para mais pormenores sobre o caso italiano, ver o texto de GIANFRANCO PERACIN e SARAH BENETTIN 
intitulado “New Guidelines from Tax Authorities on Management of Tax Disputes under Mutual 
Agreement Procedures”. 
62 JOAQUIM FREITAS DA ROCHA, Lições de Procedimento e Processo Tributário, 4ª edição, Coimbra, 
Coimbra Editora, 2011, p.30. 
63 “(…) the court has the final say in questions of interpretation, and it is not therefore bound by the 
mutual agreement on interpretation. The second view is, instead, that the mutual agreement procedure 
amounts to a valid delegation to the competent authorities to come to an agreement on interpretation, 
which is accordingly binding on the courts. Belgium, Germany, Italy and Portugal are examples of the 
first category of countries in which there is a constitutional problem about the mutual agreement article 
being a delegation to the CAs to make a binding interpretation, and therefore mutual agreements are 
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o defendido pela OCDE, acerca da força hierárquica superior dos Tratados (com base no já 

referido artigo 27.º da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados), que prevaleceriam 

mesmo face a disposições constitucionais internas dos Estados. 

 

1.2.5- Vantagens 

 

 Quando se trata de definir vantagens ou benefícios, importa ter em conta a 

relatividade, uma vez que o que é uma vantagem para uma parte pode ser uma desvantagem 

para a parte oposta. Neste sentido, analisam-se, por um lado, as vantagens para o sujeito 

passivo (doravante contribuinte, embora os conceitos não sejam exatamente equivalentes), e 

para o Governo e a Administração Tributária, pelo outro. 

 

1.2.5.1- Para o contribuinte 

 Para começar, a parte económica é sempre uma condicionante a ter em conta. Assim, 

o Procedimento Amigável representa para o contribuinte baixos custos, por exemplo, a nível 

administrativo, existindo mesmo países onde este não tem qualquer encargo com o 

procedimento. 

 Uma das maiores vantagens neste domínio é que, em geral, o facto de o contribuinte 

usar o Procedimento Amigável não exclui a possibilidade de poder recorrer aos tribunais 

internos (que são considerados uma parte neutra, imparcial), para nova apreciação da sua 

pretensão. Ou seja, se o contribuinte não concordar com o acordo obtido pelas Administrações 

Tributárias, tem direito a uma dupla apreciação do seu caso. No entanto, importa mencionar 

que existem países onde os procedimentos internos devem ser suspensos durante o decorrer 

do Procedimento Amigável, ou o sujeito passivo tem que aceitar o acordo alcançado entre as 

autoridades competentes e desistir do processo que decorra internamente, conforme já 

abordado no ponto da articulação com os meios internos. É o caso, por exemplo, da Itália64 ou 

                                                                                                                                                                          
not binding on the courts on these countries. On the other hand, Norway, Sweden and the Netherlands 
are examples of the second category of countries which regard the MAP as a formal delegation, to their 
own CAs, to agree on a point of interpretation and accordingly legal effect is given to a mutual 
agreement by the courts”. RAMAZAN BIÇER, “The Effectiveness of Mutual Agreement Procedures …”, 
op. cit., p.54. 
64 “As a result, should the competent authorities agree to eliminate double taxation before a judgment 
is issued by an Italian court, the taxpayer can accept this agreement, but he has to renounce to the 
proceeding in order to give execution to the agreement”. Circular Letter n. 21/E, de 5 Junho de 2012 



38 
 

do Reino Unido65, entre outros Estados. Por um lado, este é um facto que aparenta diminuir as 

garantias dos contribuintes, uma vez que não podem prosseguir várias vias em simultâneo; por 

outro lado, tal é justificado por uma questão de economia de recursos, esforços e tempo, que 

podem acabar por ser desperdiçados. 

 Para além disso, o Procedimento Amigável é conduzido por profissionais das próprias 

Administrações Tributárias. Tal facto significa que existe um amplo conhecimento dos próprios 

sistemas tributários, das suas normas e modo de funcionamento, o que reduz o tempo a 

empreender nas negociações. 

 Este procedimento em análise é caracterizado pela sua confidencialidade e carácter 

sigiloso. Nesse sentido, é vantajoso para o contribuinte que as informações a seu respeito não 

sejam publicitadas, por uma questão de reserva da vida privada. 

 O Procedimento Amigável limita a posição e participação dos contribuintes, uma vez 

que os mesmos não estão diretamente envolvidos nas negociações. Esta realidade é 

naturalmente encarada como uma desvantagem. No entanto, ZVI D. ALTMAN destaca, de 

forma interessante, um benefício estratégico para o contribuinte, uma vez que este tem mais 

tempo para analisar a proposta que lhe é apresentada, já que não se defronta com a pressão 

das negociações “cara-a-cara”66. 

  

1.2.5.2- Para o Governo e a Administração Tributária 

 A primeira vantagem, talvez das mais visíveis para o Governo dos Estados, é a 

preservação da sua soberania, mormente a soberania fiscal. Sendo este um processo de 

                                                                                                                                                                          
(Settlement of International Tax Disputes. The Mutual Agreement Procedures), diploma disponível em 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Fiscalita+internazionale/Normat
iva+e+prassi/Circular+letter+21+120605/circularletter21.pdf [09.04.2015], p.14. 
65 “MAP does not, however, provide a parallel avenue to the domestic appeals process, though early 
entry into MAP may be useful in helping a taxpayer determine whether the appeals process needs to 
operate. The UK follows the approach adopted by most countries and described in the Commentary on 
Article 25 at Paragraph 76. Under this approach a person cannot pursue simultaneously the MAP and 
domestic legal remedies. Thus a case may be presented and accepted for MAP while the domestic 
remedies are still available. In such cases, the UK competent authority will generally require that the 
taxpayer agrees to the suspension of these remedies or, if the taxpayer does not agree, will delay the 
MAP until these remedies are exhausted”. Statement of Practice 1 (2011) de 1 de Janeiro de 2011, texto 
disponível em https://www.gov.uk/government/publications/statement-of-practice-1-2011/statement-
of-practice-1-2011 [09.04.2015].  
66 “The fact that taxpayers are not directly involved in the negotiation process also gives them a tactical 
advantage by providing them with additional time to independently consider any proposal present by 
the other side. Otherwise, they might have been subjected to the increased time pressures resulting 
from face-to-face negotiations”. ZVI D. ALTMAN, Dispute Resolution under Tax Treaties …, op. cit., p.267. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Fiscalita+internazionale/Normativa+e+prassi/Circular+letter+21+120605/circularletter21.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Fiscalita+internazionale/Normativa+e+prassi/Circular+letter+21+120605/circularletter21.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/statement-of-practice-1-2011/statement-of-practice-1-2011
https://www.gov.uk/government/publications/statement-of-practice-1-2011/statement-of-practice-1-2011
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negociação, é possível manter um maior controlo, tanto sobre o procedimento em si mesmo, 

como sobre o resultado final a obter. ZVI D. ALTMAN associa ainda este fator à manutenção 

das políticas nacionais de cada Estado67.   

 O Procedimento Amigável permite aos Estados uma menor repercussão na sua 

reputação internacional e nas relações com os outros Estados, o mesmo vale por dizer, política 

internacional. Com efeito, a natureza confidencial e reservada do procedimento impossibilita o 

conhecimento do caso e das negociações sobre ele incidentes a outros, que não o próprio 

contribuinte e as Administrações Tributárias dos Estados em causa. No entanto, inexiste uma 

organização internacional que possa supervisionar o procedimento.   

 Outra das vantagens mais importantes do Procedimento Amigável é a sua 

informalidade. Não existindo uma sequência formal e rígida de fases a executar, mas antes 

flexibilidade e boa vontade de ambas as partes, torna-se mais fácil chegar a um consenso e a 

uma solução para o problema em questão.  

 Este procedimento é, em geral, “barato”, quando comparado com outras formas de 

resolução de litígios. Implica menores custos administrativos, o que está associado à sua 

natureza informal. 

 O uso do Procedimento Amigável permite suprir eventuais lacunas existentes nas 

Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação. Ou seja, quando os Estados negoceiam 

um destes tratados não conseguem prever todas as situações que serão abrangidas, pelo que 

este procedimento permite resolver a situação. 

 Outro benefício a realçar é a promoção da troca de informações entre as 

Administrações Tributárias dos vários Estados, o que fomenta um melhor combate a situações 

de fraude e evasão fiscais. 

 Embora as assimetrias não devam ser encaradas como uma vantagem, para os países 

denominados desenvolvidos, o Procedimento Amigável permite a manutenção da sua 

superioridade negocial face aos países em vias de desenvolvimento. Tendo uma posição mais 

forte, é mais fácil aos primeiros impor a sua posição e condições aos segundos, o que acentua 

as desigualdades entre os dois lados.  

                                                           
67 “Sovereign nations maintain control over process and outcome. They maintain control over the 
application of the treaty, and limit the effect of the treaty on their tax sovereignty. This process provides 
the tax administration with the ability to secure the collective rights of most taxpayers without 
jeopardizing important national policies and tax collection, such as in situations where initiating a case 
might draw attention to their own similar domestic practices”. ZVI D. ALTMAN, Dispute Resolution under 
Tax Treaties …, op. cit., p.252. 
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 Como já foi referido, especificamente no que diz respeito aos contribuintes, o 

Procedimento Amigável limita fortemente a sua posição e participação. Primeiro, assiste à 

Administração Tributária a faculdade de recusar o requerimento do sujeito passivo para que o 

procedimento se inicie, por exemplo, por se entender que está em causa uma situação de 

fraude fiscal68. Tal indeferimento permite poupança de recursos. A não participação direta do 

contribuinte permite, também, uma discussão mais aberta e sem restrições entre as entidades 

competentes. Por fim, o carácter sigiloso do procedimento e o facto de a decisão não ser 

tornada pública faz com que outros contribuintes não possam reivindicar igual tratamento, o 

que confere uma maior flexibilidade na decisão a tomar para cada caso (ad hoc).  

 Não obstante a responsabilidade decisória incidir sobre as Administrações Tributárias, 

uma vez que o resultado decorre das negociações entre estas, o facto de o contribuinte 

usufruir deste direito não preclude a possibilidade de o mesmo recorrer aos tribunais internos. 

Assim, no caso de não concordar com o acordo obtido no Procedimento Amigável, o 

contribuinte tem direito a uma dupla apreciação da sua pretensão.   

 

1.2.6- Desvantagens 

 

 À semelhança do sucedido com as vantagens, para uma visão que abarque ambas as 

partes, serão abordadas as desvantagens e lacunas do Procedimento Amigável, tanto para o 

contribuinte, como para o Governo e a Administração Tributária, o que permite obter uma 

perspetiva mais completa deste procedimento. 

 

1.2.6.1- Para o contribuinte 

 A primeira desvantagem a ser apontada neste procedimento é a incerteza de que 

venha a ser atingido um acordo entre as entidades competentes. De facto, o artigo 25.º da 

Convenção Modelo OCDE refere “A autoridade competente (…) esforçar-se-á por resolver a 

questão através de acordo amigável com a autoridade competente do outro Estado 

contratante (…) “, o que traduz um pactum de negotiado, uma mera obrigação de negociar, 

                                                           
68 “O simples facto de ocorrer uma carga fiscal nos termos de uma disposição do direito interno em 
matéria de evasão fiscal não deve constituir fundamento para recusar o acesso ao procedimento 
amigável. No entanto, se estiverem envolvidas violações graves da legislação interna que se traduzam 
em penalizações consideráveis, alguns Estados podem negar o acesso ao procedimento amigável”. 
OCDE, Modelo de Convenção Fiscal sobre o Rendimento …, op. cit., p.599. 
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mas não de efetivamente alcançar um resultado. Não existe qualquer consequência legal 

prevista para o caso de não ser conseguido um acordo, o que leva o contribuinte a recorrer a 

outros meios para resolver o seu caso, nomeadamente aos tribunais internos.  

 Outra das desvantagens mais evidentes do Procedimento Amigável tem a ver com as 

suas balizas temporais (ou a falta delas). Existem casos a demorar dois anos ou mais a serem 

resolvidos, com todos os custos associados69. A este propósito, MARIO ZÜGER afirma que, 

embora a duração média do Procedimento Amigável varie entre dois e três anos, em algumas 

situações, chegam a decorrer doze anos até que se alcance um eventual acordo, sublinhando 

ainda que, como não há obrigação de obter este último, as negociações podem durar vários 

anos e ser abandonadas, sem que tenha sido evitada a tributação que viola o Tratado70. 

 Conforme supramencionado, este procedimento é extremamente limitativo em 

relação aos contribuintes. Estes não intervêm diretamente nas negociações, não são uma 

parte formal, nem têm a faculdade de as acompanhar ou de apresentar os seus argumentos, 

pelo que a sua posição e participação são bastante condicionadas. Logo no princípio, a 

Administração Tributária tem o poder discricionário de aceitar ou recusar o requerimento do 

sujeito passivo para iniciar o procedimento (alegando, por exemplo, estar perante uma 

situação que contradiga políticas fiscais do país). Em relação a este ponto, ZVI D. ALTMAN 

refere que estes receios são especialmente elevados quando os contribuintes argumentam 

que é a sua própria Administração Tributária a incumprir com as suas obrigações 

internacionais; nestas circunstâncias, não é de esperar que requeiram o desencadear do 

procedimento às autoridades competentes do seu Estado, uma vez que podem corretamente 

assumir que este não se submeterá voluntariamente à pressão internacional e consequentes 

prejuízos na sua reputação71. No decorrer do procedimento, e apesar de serem eles quem 

melhor conhece os factos e o caso, os contribuintes não participam nas negociações, não lhes 

sendo consagrado o estatuto de parte. Como consequência, não têm direito a examinar 

ficheiros, a que seja conhecida a sua posição (escrita ou oralmente), através de si ou de 

                                                           
69 Não obstante esta realidade, a OCDE recomenda uma linha temporal aconselhável para o desenrolar 
do Procedimento Amigável. Cf. OCDE, Manual on Effective Mutual Agreement Procedures …, op. cit., 
p.31 e 45 e 46. 
70 “Although the average duration of a mutual agreement procedure ranges between two and three 
years, in some cases it took 12 years to reach an agreement. Since there is no obligation to reach an 
agreement, negotiations could last for several years and then be abandoned without having avoided the 
taxation that is violating the treaty”. MARIO ZÜGER, Arbitration under Tax Treaties …, op. cit., p.13. 
71 “Such fears are especially high where taxpayers argue that their own tax administration is the one in 
breach of their treaty obligations. Under these circumstances one cannot expect taxpayers to request a 
MAP from their competent authorities since they can rightfully assume that the competent authorities 
will not subject themselves to international pressure and costs of reputation by accepting the request”. 
ZVI D. ALTMAN, Dispute Resolution under Tax Treaties …, op. cit., p.273. 
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representante legal, ou a produzirem prova em relação aos factos (o que contradiz princípios 

como o da informação e participação, que podem estar consagrados no ordenamento jurídico 

interno do Estado72). Numa perspetiva mais negativa, as autoridades competentes acabam por 

ser “juízes em causa própria”. 

 Uma das desvantagens mais patentes neste contexto tem a ver com a natureza legal 

dos acordos obtidos em sede de Procedimento Amigável. Por um lado, em muitos Estados, 

estes não têm natureza vinculativa. Tal vale por dizer que os tribunais internos não terão que 

aplicar estes acordos, assim os inutilizando. Por outro lado, existem países onde barreiras 

constitucionais de direito interno impedem a aplicação dos referidos acordos, especialmente 

no que concerne à matéria da interpretação, como é o caso da Bélgica, da Alemanha, da Itália 

e de Portugal, conforme atrás foi mencionado.  

 Como já foi referido, o Procedimento Amigável promove a troca de informações entre 

as Administrações Tributárias, o que é uma vantagem para estas e para os Governos dos 

Estados soberanos. No entanto, tal pode significar uma desvantagem para o contribuinte, uma 

vez que não há garantia de que a informação obtida neste âmbito não venha a ser usada 

contra si, nomeadamente funcionando como um “alerta” para futuras inspeções fiscais ou 

auditorias. O receio destas inspeções fiscais ou auditorias não decorre tanto de tentar encobrir 

situações de fraude e evasão fiscal, quanto, principalmente no caso dos países em vias de 

desenvolvimento, dos custos inerentes, que podem ter que ser suportados pelos 

contribuintes, e não pelas Administrações Tributárias. No mesmo sentido, REGINA DEANEHAN 

e outros opinam que as empresas nesta situação frequentemente preferem iniciar 

negociações com apenas um dos Estados para atingir um acordo, ou mesmo aceitar a dupla 

tributação, a correr o risco de uma auditoria fiscal no outro país73. 

                                                           
72 No caso do direito português, são direitos constitucionalmente consagrados respetivamente no n.º 1 
do artigo 268.º da Constituição da República Portuguesa (“Os cidadãos têm o direito de ser informados 
pela Administração, sempre que o requeiram, sobre o andamento dos processos em que sejam 
diretamente interessados, bem como o de conhecer as resoluções definitivas que sobre eles forem 
tomadas”), e no n.º 1 do artigo 267.º do mesmo diploma legal (“A Administração Pública será 
estruturada de modo a evitar a burocratização, a aproximar os serviços das populações e a assegurar a 
participação dos interessados na sua gestão efectiva, designadamente por intermédio de associações 
públicas, organizações de moradores e outras formas de representação democrática.). Em relação ao 
primeiro destes direitos, JOAQUIM FREITAS DA ROCHA afirma “ (…) o legislador adjectivo e as práticas 
administrativas erigiram o direito à informação à categoria de pilar essencial do edifício de salvaguarda 
das posições subjectivas (…) ”. JOAQUIM FREITAS DA ROCHA, Lições de Procedimento e Processo …, op. 
cit., p.47 (itálico no original). 
73 “Companies in this situation often prefer to start unilateral settlement negotiations and sometimes 
are willing to accept double taxation rather than risk a tax audit in the other country”. REGINA 
DEANEHAN et al., “Making better use of APA and MAP programs …, op. cit., p.5. 
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 Existem Estados com pouca divulgação acerca do Procedimento Amigável, do que é e 

de como os contribuintes podem recorrer a este meio. Assim, a ignorância e o 

desconhecimento do mesmo representam uma lacuna. De igual forma, o caráter confidencial e 

a não publicação de resultados geram alguma desconfiança, que faz com que os contribuintes 

não escolham este como um dos meios preferenciais de resolução de litígios. Como forma de 

contornar este problema, a OCDE referiu a possibilidade de publicitar o progresso dos casos 

desenvolvidos no âmbito do Procedimento Amigável, nomeadamente através da divulgação de 

dados estatísticos74. Efetivamente, a OCDE, desde 2006, começou a compilar dados estatísticos 

em relação aos processos de Procedimento Amigável desenvolvidos nos seus Estados 

membros e parceiros económicos, analisando vários fatores e publicando os resultados 

obtidos75. 

 A instauração de um Procedimento Amigável pode ter ou não efeito suspensivo, em 

relação ao pagamento de tributos, dependendo do que estiver estabelecido na legislação 

interna de cada Estado. Assim, configuram uma desvantagem os casos em que, mesmo 

iniciando este procedimento, o contribuinte tenha que entregar nos cofres estatais o 

montante tributário. 

 Considerando a natureza bilateral das Convenções Internacionais contra a Dupla 

Tributação, este procedimento não está desenhado para situações multilaterais, ou seja, 

quando envolvam mais do que dois Estados. Assim o confirma a OCDE, referindo que uma 

crítica a fazer ao Procedimento Amigável é a sua inadequação para casos que envolvam três 

Estados76. 

 A última desvantagem a apontar relaciona-se com a imutabilidade e rigidez dos 

acordos que são fruto do Procedimento Amigável. A situação factual que deu origem ao 

mesmo pode alterar-se em algum momento, o que implica um novo acordo. Este comporta 

custos e um novo procedimento, pelo que este é um meio ineficaz para lidar com uma rápida 

alteração de circunstâncias. 

 

                                                           
74 “Another key mechanism for increasing the transparency of the MAP process would be the 
development of some kind of ongoing analysis and publication of the progress in MAP cases in OECD 
Member countries (e.g. statistical data). It is recognized that such analysis would be quite sensitive and 
it would be important to establish uniform standards and criteria with respect to such analysis”. OCDE, 
“Improving the Process for Resolving …, op. cit., p.5. 
75 Dados disponíveis em http://www.oecd.org/ctp/dispute/map-statistics-2006-2013.htm. 
76 “One criticism made of the MAP has been that it does not adequately address situations involving 
third States”. OCDE, “Improving the Process for Resolving …, op. cit., p.26. 

http://www.oecd.org/ctp/dispute/map-statistics-2006-2013.htm
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1.2.6.2- Para o Governo e a Administração Tributária 

 A primeira desvantagem para a parte estadual traduz-se na impossibilidade de 

previsão da reação da entidade competente do outro Estado, bem como de assegurar que este 

cumpra as obrigações assumidas na Convenção Internacional contra a Dupla Tributação. Ou 

seja, o Estado poderá não atuar de acordo com os seus compromissos internacionais em 

matéria de dupla tributação. Tal circunstância propicia o incremento do designado “treaty 

abuse”, sobre o qual ZVI D. ALTMAN refere que não é surpreendente que um Comité das 

Nações Unidas, responsável pelas melhorias a serem sugeridas à Convenção Modelo das 

Nações Unidas, tenha reportado que nem esta última, nem a Convenção Modelo OCDE, sejam 

adequadas para lidar com o “treaty abuse”, embora não tenha havido acordo acerca de como 

este conceito pode ser definido77. 

 Remete-se aqui para o que foi dito acerca das desvantagens para os contribuintes, em 

relação à natureza legal dos acordos obtidos em sede de Procedimento Amigável. Na 

realidade, tanto o facto de estes não terem natureza vinculativa, como as barreiras 

constitucionais de direito interno que impossibilitam a sua aplicação, são igualmente um 

inconveniente para o Governo e para a Administração Tributária.  

 Decorrendo este procedimento entre diferentes Estados, existem barreiras que não 

devem ser esquecidas, como a língua ou diferenças políticas, que dificultam o sucesso do 

Procedimento Amigável. De igual forma, as Administrações Tributárias não estão estruturadas 

do mesmo modo em todos os países, o que pode revelar-se mais um obstáculo a enfrentar. 

 Conforme já referido, o Procedimento Amigável acentua as desigualdades entre os 

países desenvolvidos e os países em vias de desenvolvimento. Se tal facto representa uma 

vantagem para os primeiros, representa igualmente uma desvantagem para os segundos, que 

se encontram numa posição mais fraca em termos negociais. 

 O Procedimento Amigável é um procedimento que implica tempo, recursos, custos e 

esforços. Todos estes fatores podem acabar por ser desperdiçados em qualquer uma das 

situações seguintes. Por um lado, quando as entidades competentes não chegam a um acordo, 

não existindo então garantia de que o litígio se resolva por este meio. Por outro lado, o 

contribuinte pode ocultar informações necessárias e essenciais à Administração Tributária, o 

que poderá levar ao fim do procedimento sem se alcançar qualquer resultado (com todos os 

                                                           
77 “(…) it is not surprising that a UN committee responsible for updating the UN Model Convention was 
reportedly able to agree that treaty abuse is not adequately dealt with in either the UN or OECD Model 
Convention, although they were unable to agree on the exact definition of what is considered to be 
treaty abuse”. ZVI D. ALTMAN, Dispute Resolution under Tax Treaties …, op. cit., p.258. 
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custos inerentes). Por fim, mesmo quando as partes chegam a um consenso, existe sempre o 

risco de o contribuinte não aceitar o acordo obtido, podendo, por exemplo, recorrer aos 

tribunais internos para nova apreciação da sua pretensão.   

 A natureza confidencial e sigilosa do procedimento em causa, bem como o facto de os 

resultados, em geral, não serem tornados públicos, traz o inconveniente de não ser possível 

criar precedente neste domínio. Ou seja, há uma lacuna, em termos de linhas de orientação 

para outras Administrações Tributárias. Como consequência, os Governos têm que recorrer 

aos serviços de organizações internacionais, tal como a OCDE, para obter essa mesma 

orientação, mas esse facto leva, em regra, bastante tempo. 

 Tal como foi exposto no tópico das desvantagens para o contribuinte, o Procedimento 

Amigável não está estruturado para as situações em que intervenham mais de dois Estados, os 

designados casos de múltiplas jurisdições, ou multilaterais.  
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1.3- ARBITRAGEM 

 

 Conforme foi referido, o recurso à arbitragem para resolução de litígios relacionados 

com dupla tributação internacional encontra-se previsto no número 5 do artigo 25.º da 

Convenção Modelo OCDE, introduzido em Julho de 200878. 

 

1.3.1- Evolução histórica 

 

 MARIO ZÜGER aponta, como Convenção Internacional contra a Dupla Tributação 

pioneira no recurso à arbitragem, a celebrada entre o Reino Unido e a Irlanda, em 192679. 

Seguiu-se o Tratado celebrado entre a Alemanha e a Suécia, em 1985, e o assinado entre a 

Alemanha e os Estados Unidos da América, em 1989.  

 Explorando mais esta última Convenção referida, ZVI D. ALTMAN esclarece que a 

cláusula arbitral entrou em vigor após um protocolo diplomático entre os dois Estados, e que, 

através de cartas trocadas entre ambos, foram definidos diversos aspetos de natureza 

substantiva e processual. Um dos pontos acordados nesse contexto foi a necessidade de 

consentimento dos dois Estados, para que o processo de arbitragem pudesse ser iniciado80. 

 A partir dessa altura, diversos tratados celebrados incluem uma cláusula de 

arbitragem, destacando-se a Holanda, os Estados Unidos da América e o Canadá como países 

com maior número de convenções assinadas nestes termos. 

                                                           
78 “5. Quando, 
a) nos termos do n.º 1, uma pessoa tiver submetido um caso à autoridade competente de um Estado 
contratante com base em que as medidas tomadas por um ou por ambos os Estados contratantes 
conduziram ou poderão conduzir, em relação a si, a uma tributação não conforme com o disposto na 
Convenção, e 
b) as autoridades competentes não estiverem em condições de chegar a acordo nos termos do n.º 2, no 
prazo de dois anos, a contar da submissão do caso à autoridade competente do outro Estado 
contratante, 
quaisquer questões por resolver emergentes do caso serão submetidas a arbitragem se a pessoa o 
solicitar. Essas questões por resolver não serão, porém, submetidas a arbitragem se já tiver sido 
proferida uma sentença relativamente às mesmas por um tribunal ou um tribunal administrativo de um 
dos Estados. Salvo se uma pessoa diretamente afetada pela situação em causa não aceitar o acordo 
amigável que implementa a decisão arbitral, as autoridades competentes acordam, nos termos do 
presente, que se consideram vinculadas pela decisão arbitral e em implementar a mesma, 
independentemente dos prazos estabelecidos no direito interno dos Estados contratantes. As 
autoridades competentes dos Estados contratantes devem estabelecer por acordo o modo de aplicação 
deste número”. 
79 Cf. MARIO ZÜGER, Arbitration under Tax Treaties …, op. cit., p.18. 
80 Cf. ZVI D. ALTMAN, Dispute Resolution under Tax Treaties …, op. cit., p.19. 
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 ZVI D. ALTMAN faz uma divisão das cláusulas arbitrais em cinco grupos: no primeiro, 

para que o processo possa ser iniciado, os países têm que trocar previamente notas 

diplomáticas, exigindo-se o consentimento de ambos para o arranque; no segundo, requer-se 

o acordo mútuo dos Estados, sem outras formalidades, para o mesmo fim; no terceiro, basta a 

manifestação de vontade de uma das partes nesse sentido, dois anos após se ter iniciado o 

Procedimento Amigável; no quarto, é o requerimento do contribuinte que desencadeia o 

processo, após três anos sem as autoridades competentes terem chegado a um entendimento; 

por fim, a submissão de um litígio a arbitragem é obrigatória quando as entidades 

competentes tenham falhado um certo número de negociações81. 

 Quanto à introdução do n.º 5 no artigo 25.º da Convenção Modelo OCDE, a mesma 

ocorreu em 2008, com a sétima revisão realizada à Convenção Modelo. Conforme LÉA 

GRANDFOND afirma, muito foi escrito e dito no âmbito das Convenções Internacionais contra 

a Dupla Tributação, quando o artigo 25.º, n.º 5, da Convenção Modelo OCDE foi finalmente 

acrescentado, em 2008; tal representou um significativo desenvolvimento, considerando que a 

maioria destes tratados são justamente baseados na Convenção Modelo OCDE82. 

 

1.3.2- A Convenção 90/436/CEE 

 

 A ideia de usar o processo de arbitragem na resolução de conflitos tributários 

internacionais é anterior à introdução do n.º 5 do artigo 25.º da Convenção Modelo OCDE. 

Assim, pela sua importância, aborda-se de forma sucinta o papel da Convenção 90/436/CEE. 

 A Convenção 90/436/CEE, ou Convenção de Arbitragem, é uma Convenção que foi 

celebrada entre os Estados-Membros da União Europeia, aplicando-se especificamente nos 

casos de eliminação de dupla tributação em matéria de preços de transferência. Esta 

Convenção é um exemplo de arbitragem obrigatória, que se contrapõe à arbitragem opcional. 

                                                           
81 Cf. ZVI D. ALTMAN, Dispute Resolution under Tax Treaties …, op. cit., p.22. 
82 “Much was already written and said in tax treaty circles when article 25(5) of the OECD Model was 
released in 2008 (…). It was obviously a highly significant development since most world’s tax treaties 
are based on the OECD model tax treaty”. LÉA GRANDFOND, “Arbitration in the international tax area: 
can arbitrators run with the hare and hunt with the hounds?”, s/d, texto disponível em 
http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/diplome_M2OFIS/OFIS_2011-
2012/Articles_Revue_Sorbonne_OFIS/Article_on_Arbitration_in_the_International_Tax_Area_Le-
a_Grandfond-1.pdf [01.02.2015], p.3. 

http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/diplome_M2OFIS/OFIS_2011-2012/Articles_Revue_Sorbonne_OFIS/Article_on_Arbitration_in_the_International_Tax_Area_Le-a_Grandfond-1.pdf
http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/diplome_M2OFIS/OFIS_2011-2012/Articles_Revue_Sorbonne_OFIS/Article_on_Arbitration_in_the_International_Tax_Area_Le-a_Grandfond-1.pdf
http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/diplome_M2OFIS/OFIS_2011-2012/Articles_Revue_Sorbonne_OFIS/Article_on_Arbitration_in_the_International_Tax_Area_Le-a_Grandfond-1.pdf
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 Este tratado multilateral foi concluído em 1990, após um período de negociações entre 

os então 12 Estados-Membros da União Europeia83. A proposta inicial era no sentido de ser 

criada uma Diretiva europeia, mas os Estados soberanos preferiram um tratado multilateral84. 

A Convenção apenas entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1995, uma vez que Portugal só a 

ratificou em Outubro de 1994, tendo sido o último país signatário a fazê-lo85. 

 O propósito desta Convenção é eliminar a dupla tributação que resulta dos ajustes dos 

lucros das empresas associadas. O artigo 1.º, n.º 1, da Convenção determina o seu âmbito: “A 

presente Convenção é aplicável sempre que, para efeitos de tributação, os lucros incluídos nos 

lucros de uma empresa de um Estado Contratante sejam ou possam vir a ser incluídos 

igualmente nos lucros de uma empresa de outro Estado Contratante pelo facto de não serem 

respeitados os princípios enunciados no artigo 4° e aplicados quer diretamente quer em 

disposições correspondentes da legislação do Estado em causa”86. Tal disposição estende-se 

também aos prejuízos, por força do n.º 3 do artigo 1.º. E o artigo 2.º, n.º 1, estabelece que a 

Convenção se aplica aos impostos sobre o rendimento87. 

 Da leitura do artigo 4.º da Convenção, é possível inferir que os princípios aí enunciados 

se traduzem na situação de empresas que mantêm entre si relações especiais ou, conforme o 

próprio artigo menciona, “condições aceites ou impostas que difiram das que seriam 

estabelecidas entre empresas independentes”. Como tal, o Procedimento Amigável e o 

processo arbitral previstos nos artigos 6.º a 14.º desta Convenção têm como escopo as 

situações em que se considere ter havido uma violação dos princípios enunciados no artigo 4.º, 

ou seja, o respeito pela aplicação dos preços de transferência88. 

 Em relação ao Procedimento Amigável, previsto no artigo 6.º da Convenção, remete-se 

para o que foi anteriormente exposto em relação a este procedimento. Convém referir apenas 

algumas particularidades. Em primeiro lugar, a empresa que se considere alvo de tributação 

desconforme aos princípios da Convenção deve submeter o caso à apreciação da autoridade 

                                                           
83 Na época Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Portugal, 
Reino Unido e República Federal da Alemanha. 
84 Cf. RAMAZAN BIÇER, “The Effectiveness of Mutual Agreement Procedures …”, op. cit., p.22. 
85 Por contraposição, a França foi o primeiro país a ratificar, em Fevereiro de 1992. 
86 Para além das empresas, são igualmente considerados os estabelecimentos estáveis, conforme artigo 
1.º, n.º 2 e artigo 4.º, n.º 2 da Convenção.   
87 Logo de seguida, o n.º 2 do mesmo artigo especifica os impostos a que a Convenção é aplicável em 
cada país. Ainda com interesse o n.º 3: “A presente Convenção aplica-se igualmente aos impostos de 
natureza idêntica ou similar que venham a ser criados após a data da sua assinatura e que venham a 
acrescer ou a substituir os impostos actualmente existentes. As autoridades competentes dos Estados 
Contratantes comunicarão reciprocamente as alterações introduzidas nas respetivas legislações 
nacionais”. 
88 Assim artigo 6.º, n.º 1 da Convenção. 
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competente do Estado Contratante de que é residente, ou no qual se encontra situado o seu 

estabelecimento estável. Depois, em relação ao prazo, o artigo determina que a submissão 

tem que ocorrer nos três anos seguintes à primeira notificação da medida que origine, ou seja 

suscetível de originar, uma dupla tributação. Por outro lado, são chamados outros Estados 

Contratantes que possam ser eventuais interessados: “A empresa indicará simultaneamente à 

autoridade competente se existem outros Estados Contratantes aos quais o assunto possa 

respeitar. Seguidamente, a autoridade competente informará sem demora as autoridades 

competentes dos demais Estados Contratantes”89. Por fim, se assim o entender, a autoridade 

competente tentará resolver o caso por si mesma. Não estando em condições de o fazer, 

tentará chegar a acordo com a autoridade competente do outro Estado Contratante. Vale 

também a regra de o acordo obtido em sede de Procedimento Amigável não estar dependente 

dos prazos estabelecidos no direito interno. 

 A novidade da Convenção de Arbitragem reside no processo de arbitragem previsto no 

artigo 7.º da Convenção. Assim, “Se as autoridades competentes interessadas não chegarem a 

acordo no sentido de eliminar a dupla tributação num prazo de dois anos a contar da primeira 

data em que o caso tiver sido submetido à apreciação de uma das autoridades competentes 

nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 6°, constituirão uma comissão consultiva que 

encarregarão de emitir parecer sobre a forma de eliminar a dupla tributação em questão”. 

 Como tal, a constituição da comissão consultiva, que se assemelha a um painel arbitral, 

é obrigatória, contrariamente à arbitragem opcional, isto é, que está dependente da vontade 

dos Estados Contratantes. Não se exige o consentimento de ambas as partes para submeter a 

questão a uma comissão consultiva. E tal tem que suceder no prazo de dois anos, contados da 

submissão do litígio à autoridade competente. No entanto, o n.º 4 do mesmo artigo estabelece 

que “As autoridades competentes poderão acordar em derrogar os prazos referidos no n.º 1, 

com o acordo das empresas associadas interessadas”. 

 O artigo 8.º prevê, no entanto, uma exceção a esta imposição. Não existe 

obrigatoriedade de iniciar o Procedimento Amigável, ou submeter o litígio a uma comissão 

consultiva, se uma das empresas em questão for “passível de penalidade grave”. Isso sucede 

em dois casos: se já estiver decidido por processo judicial ou procedimento administrativo; ou 

se uma destas vias estiver a decorrer, o que confere às entidades competentes o direito de 

suspensão do Procedimento Amigável ou do processo de arbitragem, até ser proferida 

decisão. A definição do conceito de penalidade grave é feita por cada um dos Estados 

                                                           
89 Assim artigo 6.º, n.º 1 da Convenção. 



50 
 

contratantes, nas declarações unilaterais anexas à Convenção. A este propósito, PIERGIORGIO 

VALENTE sintetiza o significado atribuído por cada país90.  

 O artigo 9.º especifica como deve ser constituída a referida comissão consultiva. 

Assim, no seu n.º 1, está estabelecido: “Da comissão consultiva (…) fazem parte, além do 

presidente: - dois representantes de cada uma das autoridades competentes interessadas, 

podendo este número ser reduzido para um, por acordo entre as autoridades competentes; - 

um número par de personalidades independentes designadas de comum acordo, a partir da 

lista de personalidades referida no n.º 4 ou, na ausência desta, através de sorteio a efetuar 

pelas autoridades competentes interessadas”. Quanto a esta lista de personalidades 

independentes, a mesma é criada nos termos do n.º 4 do mesmo artigo91. O n.º 3 prevê ainda 

as situações nas quais assiste aos Estados contratantes a faculdade de recusar uma das 

personalidades da referida lista. O presidente é escolhido pelos membros da comissão, a partir 

da lista de personalidades independentes, e “deve reunir as condições exigidas para o 

exercício das mais altas funções jurisdicionais no seu próprio país ou ser um jurisconsulto de 

reconhecida competência”92. Revela-se assim grande preocupação com a competência e o 

reconhecimento na escolha dos membros da comissão consultiva, com o intuito de virem a ser 

obtidas decisões justas na resolução dos litígios. Por fim, o n.º 6 do artigo 9.º consagra a 

natureza secreta e sigilosa do processo, estando os membros da comissão adstritos à mesma. 

 O artigo 10.º da Convenção versa sobre os meios da prova e informações a serem 

facultados, tanto pelas empresas como pelas entidades competentes. No entanto, são 

impostas limitações às autoridades competentes, que se prendem essencialmente com 

considerações do direito interno e de ordem pública93. 

                                                           
90 Cf. PIERGIORGIO VALENTE, “Arbitration Convention 90/436/EEC: inapplicability in case of serious 
penalties”, in Intertax, vol. 40, n.º 3, 2012, p.222. 
91 Cf. artigo 9.º, n.º 4: “Será estabelecida uma lista de personalidades independentes que inclua o 
conjunto das pessoas independentes designadas pelos Estados Contratantes. Para o efeito, cada um dos 
Estados Contratantes procederá à designação de cinco pessoas, cujos nomes comunicará ao Secretário-
Geral do Conselho das Comunidades Europeias. Essas pessoas devem ser nacionais de um Estado 
Contratante e residentes no território a que a presente Convenção se aplica. Devem ser competentes e 
independentes”. 
92 Assim artigo 9.º, n.º 5. No entanto, as autoridades competentes podem recusar esta escolha com base 
num dos motivos elencados no n.º 3 do mesmo artigo.  
93 O n.º 1 do artigo 10.º consagra: “Todavia, deste facto não pode resultar para as autoridades 
competentes dos Estados Contratantes a obrigação: 
a) De tomar medidas administrativas que derroguem a legislação nacional ou a prática administrativa 
nacional normalmente seguida; 
b)De facultar informações que não poderiam ser obtidas por força da legislação nacional ou no âmbito 
da prática administrativa nacional normalmente seguida; 
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 Os contribuintes abrangidos pela Convenção 90/436/CEE são exclusivamente 

empresas. A participação das mesmas está prevista na Convenção, embora não sejam parte no 

processo. Assim, o n.º 2 do artigo 10.º refere que “Cada uma das empresas associadas poderá, 

a seu pedido, fazer-se ouvir ou representar junto da comissão consultiva. Se esta o solicitar, 

cada uma das empresas associadas deve apresentar-se ou fazer-se representar perante a 

referida Comissão”. Esta é uma inovação que muito beneficia os contribuintes. 

 O artigo 11.º define outros aspetos essenciais de funcionamento, nomeadamente o 

prazo para emissão de uma decisão (seis meses, a contar da data da submissão da questão), a 

forma de decisão da comissão (maioria simples dos seus membros) e a repartição dos custos 

associados (“As despesas de processo da comissão consultiva, com exclusão das despesas 

declaradas pelas empresas associadas serão repartidas equitativamente pelos Estados 

Contratantes em causa”94). 

 O artigo 12.º da Convenção estabelece a natureza meramente consultiva da decisão 

obtida nesta sede. Cabe às autoridades competentes, no prazo de seis meses, contados a 

partir da emissão de decisão por parte da comissão consultiva, chegarem a acordo sobre o 

litígio, mesmo que se afastem da referida decisão. Só assim não sucederá caso não cheguem a 

um consenso, uma vez que o parecer emitido passa a ser vinculativo para os Estados 

contratantes. Para além dos Estados, a decisão passa também a ser vinculativa para as 

empresas envolvidas, que não podem recusar o resultado obtido95.  

 Apesar de estar consagrada a natureza secreta e sigilosa do processo, o n.º 2 do artigo 

12.º prevê a possibilidade de a decisão final ser publicada, mediante acordo de ambos os 

Estados e consentimento das empresas interessadas. 

 Por fim, o artigo 14.º da Convenção determina quando se considera efetivamente 

eliminada a dupla tributação dos lucros96. 

 Uma breve nota para realçar que, relativamente ao período em que a Convenção 

90/436/CEE esteve em vigor, apenas é conhecido um caso (ou somente fragmentos dele) em 

                                                                                                                                                                          
c)De facultar informações que revelem um segredo comercial, industrial, profissional ou um processo 
comercial, ou informações cuja divulgação seja contrária à ordem pública”. 
94 Cf. artigo 11.º, n.º 3. 
95 Cf. RAMAZAN BIÇER, “The Effectiveness of Mutual Agreement Procedures …”, op. cit., p.26. 
96 Tal sucede nas palavras do próprio artigo: 
 “a) Se os lucros estiverem incluídos no cálculo dos lucros sujeitos a tributação num único 
Estado; ou 
 b)Se do montante do imposto a que os lucros estiverem sujeitos num dos Estados for deduzido 
um montante igual ao do imposto que lhes for aplicado no outro Estado. 
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que ambos os meios abordados tenham sido acionados. O litígio ficou conhecido por caso 

Electrolux e ocorreu entre o Estado francês e o Estado italiano. O Procedimento Amigável terá 

sido iniciado em 1997, mas, por não ter sido bem-sucedido, ter-se-á avançado para o processo 

de constituição de uma comissão consultiva. Tal terá começado no ano de 2000, tendo 

ocorrido um encontro preparatório em 2001. Como as partes não conseguiram chegar a 

acordo sobre a composição da comissão consultiva, a situação arrastou-se por mais um ano e 

meio. Só quando a comissão ficou completamente composta é que se considerou começar a 

decorrer o prazo de seis meses para emissão de um parecer. Após vários problemas que terão 

surgido no decorrer do processo, as autoridades competentes terão acabado por acatar o 

parecer da comissão consultiva (que se tornou vinculativo), não tendo então chegado a acordo 

num sentido diverso97. 

 Quanto às vantagens desta Convenção para os contribuintes (no caso, exclusivamente 

empresas), em primeiro lugar, está o facto de a submissão do litígio a uma comissão consultiva 

ser obrigatória, quando as negociações em sede de Procedimento Amigável falham. Depois, a 

possibilidade de participação das mesmas no processo arbitral; conforme o n.º 2 do artigo 

10.º, está-lhes consagrado o direito de se fazerem ouvir ou representar junto da comissão 

consultiva. Por outro lado, caso as autoridades competentes optem por publicar a decisão, ao 

abrigo do artigo 12.º, n.º 2, da Convenção, a mesma serve de modelo e orientação para casos 

futuros similares de outros contribuintes. Ainda, a mera possibilidade de o litígio chegar a um 

estado em que tem que ser submetido a arbitragem obrigatória representa uma pressão 

acrescida sobre as Administrações Tributárias, no sentido de chegarem a acordo em sede de 

Procedimento Amigável; isso representa um benefício para as empresas, uma vez que este 

procedimento acaba por ser conduzido de forma mais rápida e eficiente, com vista a obter 

efetivamente um consenso. Por fim, como estabelecido no artigo 12.º, n.º 2, da Convenção, a 

decisão apenas pode ser publicada mediante consentimento das empresas envolvidas; assim, 

representa uma vantagem para as empresas a faculdade de manterem a informação 

confidencial, nomeadamente por razões de estratégias negociais, segredos profissionais ou 

concorrência com outras empresas98. 

 Em relação às principais vantagens para a parte do Governo e da Administração 

Tributária, no caso de a decisão final do processo de arbitragem ser publicada, a mesma 

orienta e serve de guia em casos futuros com os mesmos contornos. Também se for 

                                                           
97 Cf. ILIAS BANTEKAS, The mutual agreement procedure and …, op. cit., p.197 e 198. 
98 No mesmo sentido “Indeed, some parties choose arbitration over litigation because they do not wish 
to expose trade secrets or practices to their competitors” - ILIAS BANTEKAS, The mutual agreement 
procedure and …, op. cit., p.196. 
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estabelecida uma comissão consultiva, esta emitir um parecer e os Estados chegarem a acordo 

para resolução do litígio, os contribuintes (no caso, as empresas envolvidas) não têm a 

faculdade de recusar a decisão, o que permite poupança de tempo, recursos, custos e 

esforços. Por último, no que diz respeito à comissão consultiva, o seu processo decisório é 

simples e flexível, uma vez que basta uma maioria simples para que possa tomar uma 

decisão99, o que tem como consequência maior rapidez na resolução do litígio em causa.  

 No que concerne às desvantagens para as empresas, a primeira é o facto de o seu 

âmbito estar limitado às situações de dupla tributação económica em matéria de preços de 

transferência. Por outro lado, não existe uma autoridade supranacional capaz de assegurar o 

cumprimento tanto do acordo fruto do Procedimento Amigável, como do parecer da comissão 

consultiva. Por fim, a Convenção de Arbitragem não prevê qualquer mecanismo suspensivo do 

pagamento de tributos, pelo que as empresas têm este encargo até ser proferida uma decisão 

final, o que pode levar bastante tempo; representa um peso financeiro elevado o facto de 

terem que suportar tanto a dupla tributação em si mesma, como o pagamento duplicado de 

imposto100. 

 Finalmente, quanto às desvantagens para o Governo e a Administração Tributária, 

estas traduzem-se essencialmente na perda de parte da sua soberania tributária, uma vez que, 

conforme foi explicado, o parecer da comissão consultiva pode tornar-se vinculativo para a 

resolução do litígio, caso as entidades competentes não consigam chegar a acordo, no prazo 

de seis meses. Também o escopo limitado de aplicação da Convenção de Arbitragem, cingindo-

se aos casos de dupla tributação em matéria de preços de transferência, representa 

igualmente uma desvantagem. Para além disso, em termos espaciais, a Convenção aplica-se 

exclusivamente entre os Estados que a assinam, não abrangendo empresas estabelecidas em 

países que não sejam membros da União Europeia; não tem, por isso, uma vocação global. Por 

último, o processo de negociação entre as autoridades competentes pode ser dificultado por 

vários fatores, nomeadamente pela existência de barreiras linguísticas, pela complexidade do 

litígio ou pelo número de Estados ou empresas envolvidas; como tal, o período previsto na 

                                                           
99 Cf. MONIQUE VAN HERKSEN e DAVID FRASER, “Comparative analysis: arbitration procedure for 
handling tax controversy”, in International transfer pricing journal, vol. 16, n.º 3, 2009, p.19. 
100 “Double taxation – and most often double payment of taxes – resulting from transfer pricing 
adjustments can lead to a heavy financial burden for taxpayers. Considering the lengthy procedure of 
most MAP this situation may last for a significant amount of years”. EUROPEAN COMMISSION, 
“Procedural Improvements to the Arbitration Convention and Related Mutual Agreement Procedures”, 
s/d, texto disponível em 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/forum2/workingpaper_en.pdf 
[20.02.2015], p.8. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/forum2/workingpaper_en.pdf
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Convenção, de dois anos, pode revelar-se demasiado curto para as entidades competentes 

chegarem a um acordo101. 

 

1.3.3- Âmbito de aplicação 

 

 Conforme o próprio artigo estabelece, o âmbito de aplicação da cláusula de arbitragem 

abarca os litígios em que as autoridades competentes não tenham conseguido chegar a um 

acordo, em sede de Procedimento Amigável. 

 Assim, estão aqui incluídos os três grupos supra discriminados: primeiro, as situações 

particulares e concretas, em que um determinado contribuinte se considera vítima de 

tributação contrária às disposições da Convenção Internacional contra a Dupla Tributação 

(números 1 e 2 do artigo 25.º); segundo, as situações gerais e abstratas, em que surjam 

dificuldades na interpretação ou aplicação da Convenção (número 3, primeira parte, do artigo 

25.º); terceiro, as situações não previstas na Convenção (número 3, segunda parte, do artigo 

25.º). Como tal, abrange-se tanto a avaliação de factos, como a aplicação do direito. No 

entanto, há uma ressalva a ser feita: enquanto no Procedimento Amigável é suficiente que 

exista risco provável de ocorrer tributação não conforme com a Convenção, para que o 

contribuinte possa acionar o procedimento, em relação ao processo de arbitragem, exige-se 

que efetivamente tenha existido essa tributação102. 

 Mas esta é a regra geral, o que implica que a mesma comporte exceções. Há Estados 

que preferem limitar o escopo das questões que podem ser submetidas a arbitragem. Por 

exemplo, no tratado celebrado entre os Estados Unidos da América e o México (de acordo com 

troca de notas diplomáticas entre os dois países), incumbe às autoridades competentes decidir 

quais as matérias que podem ser resolvidas em sede de arbitragem; já na convenção acordada 

entre o Luxemburgo e o México, de 2001, o recurso a este meio apenas pode ocorrer nos 

litígios referentes a casos de preços de transferência (pelo que a cláusula de arbitragem se 

encontra consagrada no artigo 9.º da Convenção, e não no artigo 25.º, como é habitual). 

                                                           
101 A este propósito, “Experience of Member States has shown, however, that in certain situations even 
the two-year period provided for by the Arbitration Convention may be too short because of the 
complexity of the case, language problems (translations often take a long time) or because other 
Contracting States are involved”- EUROPEAN COMMISSION, Procedural Improvements to the Arbitration 
Convention …, op. cit., p.8. 
102 Cf. OCDE, Modelo de Convenção Fiscal sobre o Rendimento …, op. cit., p.619. 
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 Tal como foi mencionado acerca do Procedimento Amigável, em relação à arbitragem 

subsistem igualmente barreiras legais e constitucionais que não podem ser esquecidas. 

Existem Estados nos quais conferir a uma autoridade supranacional o poder de decidir casos 

particulares implica uma aprovação constitucional prévia. Assim, reitera-se que tem que ser 

considerado o contexto de cada Estado, tanto a nível legislativo, como político e 

administrativo, pelo que o processo de arbitragem apenas pode ser implementado enquanto 

não colidir com barreiras internas que impeçam a sua adoção. No mesmo sentido, os 

Comentários ao Artigo 25.º referem “ (…) nalguns Estados, o direito interno e considerandos 

de ordem política ou administrativa poderão não permitir ou justificar o tipo de processo de 

arbitragem previsto no número 5. Por exemplo, poderá haver barreiras constitucionais que 

impeçam os árbitros de se pronunciar sobre questões fiscais. Por outro lado, alguns países 

poderão encontrar-se na posição de incluir este número apenas em convenções celebradas 

com determinados Estados. Por estas razões, este número só deve ser incluído na Convenção 

quando cada Estado concluir que o processo é susceptível de uma efectiva implementação”103.   

 Em geral, esta cláusula é opcional, o que vale por dizer que não existe obrigação de se 

recorrer a este meio, ainda que as negociações em sede de Procedimento Amigável tenham 

efetivamente falhado. Traduz, portanto, uma possibilidade. Exige-se também (salvo eventuais 

exceções) o consentimento de ambos os Estados para iniciar o processo. 

 O número 5 do artigo 25.º da Convenção Modelo OCDE refere um prazo de dois anos, 

como limite máximo para o decorrer das negociações do Procedimento Amigável. No entanto, 

os Estados soberanos podem estabelecer entre si outro limite temporal, se o considerarem 

mais adequado. 

 

1.3.4- Modo de funcionamento 

 

 Na ótica através da qual o processo de arbitragem está a ser analisado, o mesmo 

integra o Procedimento Amigável, não representando, portanto, uma via independente e 

opcional para o contribuinte. Os Comentários ao artigo 25.º indicam mesmo que “Este número 

constitui, por conseguinte, uma extensão do procedimento amigável que serve para 

intensificar a eficácia desse procedimento (…) ”104. No mesmo sentido, RAMAZAN BIÇER afirma 

que o processo de arbitragem previsto neste Parágrafo não é uma alternativa ou um recurso 

                                                           
103 OCDE, Modelo de Convenção Fiscal sobre o Rendimento …, op. cit., p.616. 
104 OCDE, Modelo de Convenção Fiscal sobre o Rendimento …, op. cit., p.616. 
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adicional; assim, quando as autoridades competentes tenham alcançado um acordo que não 

deixe qualquer questão por solucionar, o caso não pode ser levado perante o painel arbitral, 

mesmo que o contribuinte que requereu o desencadear do Procedimento Amigável considere 

que o acordo das autoridades competentes não providencia uma boa solução para o litígio105. 

 CARLO GARBARINO e MARINA LOMBARDO dividem o processo de arbitragem em cinco 

etapas: 1) o requerimento do contribuinte; 2) o acordo acerca dos Termos de Referência; 3) a 

escolha dos árbitros; 4) a decisão arbitral; 5) o Acordo Amigável que implementa a decisão 

arbitral106 107. Especificamente sobre os Termos de Referência, os mesmos autores afirmam 

que este é o documento que contém as questões a serem decididas pelo painel arbitral, bem 

como alguns aspetos de índole administrativa, tais como o lugar que foi selecionado, a língua 

oficial e um breve e previsível agendamento do processo108. 

 Em relação ao modus operandi do processo de arbitragem, ao seu funcionamento, os 

Estados devem acordá-lo entre si, podendo optar por atribuir esta tarefa ao próprio painel 

arbitral109. Considerando que o objetivo é que o painel arbitral tome uma decisão esclarecida e 

equitativa, devem ser providenciados todos os meios para que adquira um amplo 

conhecimento da situação, nomeadamente ouvir testemunhas e peritos e ser-lhe fornecida 

pelos Estados toda a informação relevante e necessária. Esta poderá ter que ser confidencial, 

ao abrigo do artigo 26.º do Modelo de Convenção OCDE, referente à troca de informações. 

Assim, o processo apenas poderá ser público se os Estados o consentirem. 

 Quanto à composição do painel arbitral, a escolha é igualmente deixada à 

discricionariedade dos Estados soberanos. Uma forma possível é o mesmo ser constituído por 

                                                           
105 “The arbitration process provided for by the Paragraph is not an alternative or additional recourse: 
where the competent authorities have reached an agreement that does not leave any unresolved issues 
as regards the application of the Convention, there are no unresolved issues that can be brought to 
arbitration even if the person who made the mutual agreement request does not consider that the 
agreement reached by the competent authorities provides a correct solution to the case”. RAMAZAN 
BIÇER, “The Effectiveness of Mutual Agreement Procedures …”, op. cit., p.19. 
106 Cf. CARLO GARBARINO e MARINA LOMBARDO, “Arbitration of unresolved issues in mutual 
agreement cases: the new paragraph 5, art. 25 of the OECD Model Convention, a multi-tiered dispute 
resolution clause.”, s/d, texto disponível em 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1628765 [01.02.2015], p.15. 
107 Para um esquema pormenorizado destas etapas, bem como uma linha temporal, cf. CARLO 
GARBARINO e MARINA LOMBARDO, “Arbitration of unresolved issues in mutual agreement cases …, op. 
cit., p.20 e 23. 
108 “The Terms of Reference is the document containing the questions to be decided by the arbitration 
panel, as well as some administrative matters such as the place of arbitration, the language of the 
arbitration and the briefing schedule”. CARLO GARBARINO e MARINA LOMBARDO, “Arbitration of 
unresolved issues in mutual agreement cases …, op. cit., p.16. 
109 “The treaties between Germany and France, and between Italy and Lebanon exclusively authorize the 
arbitration board to determine its own procedural rules”. MARIO ZÜGER, Arbitration under Tax Treaties 
…, op. cit., p.41. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1628765
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três ou mais elementos, em número ímpar, apontando cada país um número igual de árbitros, 

e estes últimos elegendo um membro independente110. Este membro independente, que 

poderá ser o presidente do quadro arbitral, pode igualmente ser escolhido pelos Estados 

contratantes111. Tudo dependerá do que for concertado entre os Estados. Resta ainda a 

hipótese de ser criado um tribunal arbitral permanente entre estes, o que equivale a não ter 

que se escolher árbitros para cada caso, a não gerar um painel arbitral ad hoc. Tendo em conta 

a natureza específica das questões a serem tratadas e a relevância do processo, será sempre 

preferível procurar escolher profissionais especializados, de elevado reconhecimento e 

competência.  

 Existem outros aspetos a serem concertados pelos Estados contratantes. São exemplos 

a forma de decisão do painel arbitral (tipo de maioria), a distribuição dos custos implicados, a 

retribuição dos árbitros e o tempo que os árbitros têm para emitir uma decisão. A definição de 

todos estes aspetos pode ser feita tanto por acordo (sendo aconselhável que este seja redigido 

em simultâneo com o tratado), como através de um protocolo ou da troca de notas 

diplomáticas, devendo ser tornados públicos112. 

 No que concerne às normas aplicáveis, apesar de ser mais um ponto discricionário, 

deverão ser consideradas prioritariamente as contidas na Convenção Internacional contra a 

Dupla Tributação. Poderão também relevar as de direito internacional, os princípios de direito 

internacional e, casualmente, as de direito interno (estas últimas quando mencionadas no 

Tratado). O recurso à equidade deve ser moderado e previamente acordado.  

 A decisão proferida pelo painel arbitral tem força vinculativa para as partes. Um 

eventual recurso da mesma apenas poderia ser possível mediante acordo e prévia definição 

das condições em que o mesmo ocorreria. No entanto, subsiste o problema de inexistir um 

organismo supranacional capaz de garantir o cumprimento por parte dos Estados, o que pode 

acabar por inutilizar todo o processo. Outro fator que deve ser notado é que uma decisão 

proferida neste âmbito apenas cria obrigações a nível de direito internacional, não podendo 

interferir diretamente com a lei interna de cada Estado; assim, por exemplo, não poderá 

declarar como inválida determinada disposição de direito nacional, ou exigir o reembolso de 

algum montante ao contribuinte. De igual forma, não cria obrigações novas, mas apenas 

assegura o cumprimento das que emergem das convenções.      

                                                           
110 É o caso dos Estados Unidos da América em relação à Alemanha e ao México.    
111 No Tratado entre a França e a Alemanha vigora este sistema, sendo que se os Estados não chegarem 
a acordo na escolha, a mesma caberá ao Secretário-geral do Tribunal Permanente de Arbitragem, com 
sede em Haia. Cf. MARIO ZÜGER, Arbitration under Tax Treaties …, op. cit., p.35. 
112 Cf. OCDE, Modelo de Convenção Fiscal sobre o Rendimento …, op. cit., p.625. 
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 Em relação ao papel desempenhado pelo contribuinte, este é, uma vez mais, ténue e 

limitado, já que, em muitos casos, não é parte formal. Mas existem Estados que contrariam 

esta tendência; MARIO ZÜGER faz notar que, de acordo com os protocolos adicionais aos 

Tratados celebrados entre os Estados Unidos da América e a Alemanha, entre os Estados 

Unidos da América e o México, e entre o México e o Luxemburgo, os contribuintes e/ou os 

seus representantes têm a oportunidade de apresentar a sua versão dos factos ao painel 

arbitral. Tal confere ao contribuinte o direito de ser efetivamente ouvido no processo e é 

expetável que este possa dar a sua opinião sobre os factos e expressar a sua posição, seja de 

forma escrita ou oral113. 

 Em regra, é exigido o consentimento do contribuinte para que uma questão possa ser 

submetida a arbitragem. E, tal como para as autoridades competentes, a decisão resultante de 

um processo de arbitragem é vinculativa para o sujeito passivo. No entanto, convém relembrar 

que, como na maioria dos casos a arbitragem é opcional, ou seja, os Estados não estão 

obrigados a iniciar o processo, ainda que o contribuinte assim o requeira, o mesmo encontra-

se numa situação desfavorável, agravada pelo facto de inexistir uma autoridade internacional 

à qual possa recorrer. Quanto à escolha dos árbitros, o contribuinte não intervém na mesma, 

considerando-se que se encontra representado pelo seu Estado de residência. 

 A decisão arbitral, em princípio, tem efeito inter partes, e não erga omnes, ou seja, 

vincula apenas os Estados partes no processo e o contribuinte (ou contribuintes) envolvido no 

caso. Para além disso, regra geral, tem natureza confidencial. No entanto, se a mesma for 

publicitada e assentar em argumentos consistentes e for bem fundamentada, poderá vir a ser 

considerada na resolução de situações futuras similares. Pode então surgir um certo efeito de 

precedente, ainda que de forma indireta. Imaginando ainda que foi considerado, numa decisão 

arbitral, que um determinado Estado tinha que interpretar uma disposição do Tratado de certa 

forma, se, em casos futuros semelhantes, o Estado não tiver em conta essa interpretação, 

estará a violar o Tratado. 

                                                           
113 “Under the protocols to the tax treaties between the United States and Germany, the United States 
and Mexico, and Mexico and Luxembourg, the taxpayers and/or their representatives are afforded the 
opportunity to present their views to the arbitration board. This gives the taxpayer the right to be heard 
in the procedure, and one may expect that the taxpayer will be able to give his opinion on the facts of 
the case and the legal position either orally or in writing”. O autor complementa ainda “Under 
Germany’s treaties with France and Sweden, the taxpayers have the right to be fully heard, to file 
petitions, and to submit written applications at their own request. Under the tax treaty between Italy 
and Lebanon, the taxpayer may, upon request, be heard or be represented before the arbitration board. 
The respective rules of procedure may give taxpayers further participation and co-decision rights. To 
some extent, the possibility of participating in the international procedure may even be granted 
unilaterally by domestic law”. MARIO ZÜGER, Arbitration under Tax Treaties …, op. cit., p.43. 
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1.3.5- Relação com os meios internos 

 

 Mais uma vez, é preponderante analisar a relação do processo de arbitragem com os 

meios internos dos países, à semelhança do que foi feito com o Procedimento Amigável. Por 

uma questão de coerência e unidade, será correto assumir que as mesmas linhas orientadoras 

gerais deste procedimento se devem aplicar igualmente ao processo de arbitragem. No 

entanto, a resposta a esta questão reside sempre no sistema legal de cada Estado, nas opções 

que tomou. 

 No caso de existir um recurso a nível interno pendente, na mesma lógica do 

Procedimento Amigável, a maior parte dos Estados prefere exigir ao contribuinte que aceite a 

suspensão das vias internas, até ser proferida decisão arbitral. Caso o contribuinte aceite esta 

decisão, deve renunciar aos recursos legais internos; caso contrário, pode recorrer aos 

mesmos.  

 Se já existir caso decidido ou julgado, em princípio, prevalecerá a decisão tomada pelo 

tribunal nacional em relação a esse Estado. Assim resulta dos Comentários ao Artigo 25.º: 

“Para que o processo de arbitragem seja eficaz e para evitar o risco de conflito de decisões, 

uma pessoa não deve ser autorizada a prosseguir o processo de arbitragem se as questões 

submetidas a arbitragem já tiverem sido resolvidas através de processo judicial de um Estado 

(…) “114. O facto de um dos Estados já estar condicionado por decisão judicial anterior 

representa uma desigualdade entre os países, pelo que, nesse caso, é preferível evitar o 

recurso à arbitragem. 

 Os Comentários ao Artigo 25.º referem ainda que existem Estados onde as questões 

do litígio só podem ser submetidas a arbitragem, se forem esgotadas previamente as vias 

internas desse determinado país. Mencionam também que, nesse caso, o contribuinte deverá 

ter a possibilidade de renunciar a essas vias, para que possa recorrer de seguida à 

arbitragem115. No entanto, considera-se que a opção por esta referida solução parece 

desproteger de forma mais acentuada o sujeito passivo; no que diz respeito à justificação da 

mesma, será essencialmente por uma questão de poupança de recursos, tempo e esforços, 

que poderão eventualmente ser desperdiçados, se for dada ao contribuinte a hipótese de 

prosseguir ambas as vias simultaneamente.  

                                                           
114 OCDE, Modelo de Convenção Fiscal sobre o Rendimento …, op. cit., p.621. 
115 Cf. OCDE, Modelo de Convenção Fiscal sobre o Rendimento …, op. cit., p.623. 
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1.3.6- Vantagens 

 

 Conforme foi feito com o Procedimento Amigável, as vantagens da arbitragem são 

analisadas separadamente na perspetiva do contribuinte, por um lado, e do Governo e 

Administração Tributária, pelo outro. 

 

1.3.6.1- Para o contribuinte 

 Contrariamente ao Procedimento Amigável, no qual o contribuinte não tinha qualquer 

garantia de que uma decisão viesse efetivamente a ser proferida, o painel arbitral toma de 

facto uma resolução. Este aparenta ser um dos principais prós da arbitragem. 

 Com o processo de arbitragem, em si mesmo, e a decisão arbitral, particularmente se 

estes forem tornados públicos, recai sobre os Estados uma maior pressão, em termos de 

reputação internacional, pelo que aumenta a probabilidade tanto de estes agirem em 

conformidade com as obrigações e compromisso que assumiram nos tratados, como de 

efetivamente cumprirem a decisão arbitral que venha a ser proferida. 

 Conforme supra referido, a imutabilidade e rigidez dos acordos resultantes do 

Procedimento Amigável não permite a sua adaptação a uma rápida mudança de circunstâncias 

do caso concreto. Contrariando este ponto, um processo de arbitragem célere permite lidar 

com eventuais alterações que possam existir, revendo-se a decisão através de uma nova 

submissão. Relativamente à rapidez deste processo, MONIQUE VAN HERKSEN e DAVID FRASER 

mencionam que a arbitragem ao abrigo da Convenção Modelo OCDE serve como um meio 

para resolver, com maior celeridade, as questões que não puderam ser solucionadas ao abrigo 

do Procedimento Amigável116.  

 Foi dito, em relação ao funcionamento do processo de arbitragem, que existem 

Estados que permitem a participação do contribuinte no mesmo, contrariando a regra geral. 

Nesse caso, a posição do sujeito passivo fica fortalecida, tendo oportunidade de apresentar 

argumentos e provas, de forma oral ou escrita, por si mesmo ou através de representante 

legal. Essa participação irá também aumentar a legitimidade do processo, aos olhos dos 

                                                           
116 “The Arbitration option under the OECD Model Convention (…) serves to allow for a speedy means of 
resolving issues that cannot be resolved under the mutual agreement procedure (…)”. MONIQUE VAN 
HERKSEN e DAVID FRASER, Comparative analysis: arbitration …, op. cit., p.19. 
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contribuintes. No mesmo sentido, CARLO GARBARINO e MARINA LOMBARDO referem que 

este novo artigo 25.º, n.º 5, fortaleceu a posição dos sujeitos passivos no processo: os 

contribuintes afetados têm a oportunidade de, neste novo processo, apresentar a sua versão 

ao painel arbitral por escrito e, com a permissão dos árbitros, oralmente, durante o decorrer 

do processo de arbitragem, enquanto no Procedimento Amigável não têm estatuto de parte e, 

regra geral, a sua participação é excluída117.  

 Assumindo que os árbitros são escolhidos com base na sua especialização e 

reconhecida competência na matéria em causa, a probabilidade de serem conseguidas 

decisões arbitrais mais justas e corretas é maior. 

 

1.3.6.2- Para o Governo e a Administração Tributária 

 A arbitragem, quando adequadamente implementada, permite ultrapassar o problema 

da falta de limites temporais do Procedimento Amigável. Ou seja, estabelecendo-se prazos 

adequados, a decisão terá que ser proferida em conformidade com os mesmos.  

 Considerando que, na maioria dos casos, a arbitragem é opcional, não existindo 

obrigação de se recorrer à mesma, ainda que as negociações decorrentes do Procedimento 

Amigável tenham falhado, e se exige, por via de regra, o consentimento de ambas as partes 

para dar início ao processo, os Estados não estão obrigados a submeter uma questão a 

arbitragem, se essa não for a sua vontade. 

 O recurso ao processo de arbitragem e o acatar de uma decisão arbitral são fatores 

que permitem aos Estados cumprir com as suas obrigações internacionais emergentes das 

convenções, agir em conformidade com os compromissos assumidos. Isto, no pressuposto de 

que a manutenção da “reputação internacional” interessa aos Estados soberanos. ZVI D. 

ALTMAN afirma que este processo permite aos Governos salvaguardar os seus interesses na 

relação com outras Administrações Tributárias estrangeiras, bem como demonstrar aos 

                                                           
117 “New Art. 25 (5) has also strengthened the position of the taxpayers in the settlement procedure: the 
affected taxpayers in the new arbitration procedure set forth by Art. 25 (5) can present their views to 
the arbitration board in writing and, with the permission of the arbitrators, orally during the arbitration 
proceedings, while in the traditional treaty Mutual Agreement Procedure they have no official status 
and are normally excluded from any involvement”. CARLO GARBARINO e MARINA LOMBARDO, 
“Arbitration of unresolved issues in mutual agreement cases …, op. cit., p.30. 
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contribuintes de outros Estados a intenção de cumprir com as suas obrigações internacionais, 

na expetativa de que tal tenha algum efeito a nível de possíveis investimentos externos118. 

 Se as decisões arbitrais forem públicas, é ultrapassado o inconveniente de inexistir 

orientação neste domínio. Embora, em princípio, as mesmas não criem precedente, 

vinculando apenas para o caso concreto, o conhecimento das decisões acaba por ser sempre 

uma diretriz, um guia para o futuro.  

 Por outro lado, enquanto no Procedimento Amigável a responsabilidade decisória 

recai sobre as Administrações Tributárias, com todas as consequências que daí advêm, o 

recurso à arbitragem permite transferir este encargo para um painel arbitral devidamente 

escolhido, que se presume especializado e competente na matéria.  

 A última vantagem a ser apontada relaciona-se com a questão de a desigualdade entre 

os países desenvolvidos e os países em vias de desenvolvimento, referente ao Procedimento 

Amigável, poder ser ultrapassada em sede de arbitragem, uma vez que não são os próprios 

Estados a discutir diretamente a questão. No entanto, há que considerar o facto de os países 

em vias de desenvolvimento terem menos recursos económicos para suportar os custos 

inerentes ao processo de arbitragem, pelo que a estrutura e o modo de funcionamento 

acordados deverão promover a igualdade de oportunidades. 

 

1.3.7- Desvantagens 

 

 Para as desvantagens do processo de arbitragem segue-se o mesmo esquema que tem 

sido utilizado, dividindo as referentes ao contribuinte das referentes ao Governo e 

Administração Tributária. 

 

1.3.7.1- Para o contribuinte 

 Como foi referido, na maioria dos casos, a cláusula de arbitragem prevista no artigo 

25.º da Convenção Modelo OCDE é opcional, ou seja, mesmo que não cheguem a um consenso 

em sede de Procedimento Amigável, os Estados não estão obrigados a submeter o litígio a um 

                                                           
118 “Such a process also allows governments to safeguard the interests of their subjects in their dealings 
with foreign tax administrations. It also allows them to signal foreign taxpayers of their intention to 
comply with their international obligations in the hope that this would have some effect on foreign 
investments”. ZVI D. ALTMAN, Dispute Resolution under Tax Treaties …, op. cit., p.315. 
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quadro arbitral. Para além disso, regra geral, exige-se o consentimento de ambas as partes 

para iniciar o processo. Este facto traduz uma desproteção do contribuinte, que assim se vê 

sem garantia de que não seja alvo de dupla tributação internacional. Tal é ainda agravado por 

inexistir uma autoridade supranacional a quem o sujeito passivo possa recorrer. 

 Dependendo da repartição de custos que for acordada entre os Estados, na 

densificação dos aspetos do processo de arbitragem, poderá ser decidido que o contribuinte 

tem que suportar uma parte dos custos financeiros. Estes são agravados pelo facto de se tratar 

de arbitragem internacional, nomeadamente pelas deslocações que implica. 

 A participação e posição do contribuinte é, em geral, bastante limitada, uma vez que 

não é parte formal no processo. Existem exceções, como foi já mencionado, mas as mesmas 

estão dependentes da (boa) vontade dos Estados. Assim, não assiste ao contribuinte a 

faculdade de nomear árbitros para integrarem o painel arbitral. 

 Mais uma vez se reforça a ideia do confronto do processo de arbitragem com barreiras 

legais e constitucionais internas que possam existir. A natureza internacional das decisões 

arbitrais pode impedir a sua aplicação, de acordo com o direito interno, e ainda fazer com que 

as mesmas não sejam vinculativas para os tribunais. Assim, acentua-se, o número 5 do artigo 

25.º da Convenção Modelo OCDE só deve ser abrangido nos tratados quando se entender que 

o processo de arbitragem é suscetível de uma efetiva e real implementação. 

 No caso de não se tornarem públicos o processo de arbitragem e o seu resultado, 

subsiste uma lacuna em termos de orientação para casos futuros, um rumo para os 

contribuintes, uma criação de precedente não vinculativo. Em relação a esta desvantagem, 

CHARLES R. IRISH afirma que a primeira crítica a fazer ao processo de arbitragem é o sigilo que 

o rodeia: a Convenção Modelo OCDE autoriza uma publicação limitada dos resultados arbitrais, 

mas, mesmo esta publicação, pode ser impedida pelos contribuintes que desencadearam o 

processo, sendo de esperar que os sujeitos passivos usem frequentemente este privilégio que 

lhes é concedido119. 

                                                           
119 “The number one criticism of the tax arbitration process is the secrecy surrounding it (…) OECD 
Model Income Tax Convention allow for limited publication of the arbitration results, but even the 
barebones publication of the outcome can be blocked by the taxpayers who initiated the competent 
authority proceedings and it seems likely that taxpayers will often use this privilege to block 
publication”. CHARLES R. IRISH, “Private and Public Dispute Resolution in International Taxation”, s/d, 
texto disponível em 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1966425&http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cf
m?abstract_id=1966425 [01.02.2015]. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1966425&http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1966425
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1966425&http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1966425
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 Em relação à existência ou não de efeito suspensivo do pagamento de tributos, 

quando iniciado um processo de arbitragem, a decisão é deixada à discricionariedade dos 

Estados, ao direito interno, o que pode representar uma desvantagem para o contribuinte. 

 Por fim, tal como o Procedimento Amigável, o processo de arbitragem não está 

estruturado para as situações em que intervenham mais de dois Estados, os denominados 

casos de múltiplas jurisdições ou multilaterais. 

 

1.3.7.2- Para o Governo e a Administração Tributária 

 A desvantagem mais patente e visível do processo de arbitragem, para o Governo e a 

Administração Tributária, é a perda da sua soberania fiscal, no que concerne às questões 

submetidas a esse processo. Tal desvantagem manifesta-se em várias vertentes, 

nomeadamente no facto de ser um organismo neutro a decidir qual a correta interpretação 

dos conceitos e das Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação, bem como na 

diminuição do poder de decisão da Administração Tributária para cada caso concreto (por 

exemplo, deixa de ser esta a determinar qual o método a aplicar aos preços de transferência). 

As Administrações Tributárias arriscam-se mesmo a perder a sua flexibilidade atual em 

administrar e cobrar impostos de forma isenta de interferências externas. 

 Enquanto o Procedimento Amigável permite a manutenção da diplomacia e das boas 

relações entre os Estados, promovendo ainda a troca de informações e o combate à fraude e 

evasão fiscais, o processo de arbitragem acaba por ter o efeito contrário para os países, 

adquirindo mais a configuração e o desenho de um processo de partes, de adversários, de 

perder ou ganhar um litígio. Traduz então um efeito negativo no plano das relações 

internacionais. 

 Tal como o Procedimento Amigável, o processo de arbitragem tem custos inerentes, 

agravados pelas diferenças de linguagem e de sistemas tributários. A nível financeiro, a 

situação é ainda mais evidente em relação aos países em vias de desenvolvimento, que se 

encontram em desigualdade de circunstâncias face aos países desenvolvidos, por terem menor 

capacidade económica.   

 Conforme foi referido (e que representa também uma grande desvantagem para o 

contribuinte), mesmo que o painel arbitral chegue a determinada decisão, inexiste uma 

autoridade supranacional que garanta que os Estados a cumpram, e que seja competente para 
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aplicar sanções, o que pode acabar por inutilizar todo o processo. Todos os esforços, tempo e 

recursos empregados são assim desperdiçados. 

 Em relação ao contribuinte, dois pontos devem ser referidos. Por um lado, a 

informação fornecida pelo sujeito passivo é crucial para o andamento do processo, pelo que, 

se este se recusar a fornecê-la, a resolução do litígio fica comprometida. Por outro lado, se o 

contribuinte não aceitar a decisão arbitral, recorrendo de seguida às vias internas 

(pressupondo que o direito interno lhe confere essa possibilidade), tal representa um 

desperdício de tempo e recursos despendidos no processo de arbitragem. 

 No caso de se optar por manter a confidencialidade e natureza sigilosa do processo, 

bem como dos seus resultados, não é possível criar orientação para casos futuros, guiar a 

mesma e outras Administrações Tributárias em litígios com os mesmos moldes. 

 Reitera-se aqui a ideia do confronto do processo de arbitragem com eventuais 

barreiras legais e constitucionais dos Estados, nos termos supra explanados. 

 Por último, como já foi mencionado, a arbitragem não está concebida para casos 

multilaterais, aqueles em que intervenham mais de dois Estados contratantes. 
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CAPÍTULO 2 

O TRIBUNAL INTERNACIONAL TRIBUTÁRIO 

 

2.1- VISÃO GERAL 

 

 O presente e último capítulo divide-se em duas partes. Numa primeira fase, é referida 

a possível ligação do Procedimento Amigável, tanto com o Tribunal de Justiça da União 

Europeia, como com o Tribunal Internacional de Justiça. A razão é porque esta ideia, já 

consagrada em duas Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação, de recorrer a um 

tribunal quando as negociações em sede de Procedimento Amigável falham, serve de modelo 

e inspiração ao conceito defendido, de criação de um Tribunal Internacional Tributário. No 

entanto, demonstram-se os motivos pelos quais não se considera que estes dois órgãos 

jurisdicionais sejam adequados para o efeito pretendido. São ainda analisadas posições de 

alguns autores em relação à hipótese de instituição de um Tribunal Internacional Tributário. 

 Num segundo momento, fala-se concretamente da possibilidade de criação de um 

Tribunal Internacional Tributário, dos objetivos a serem atingidos, da sua jurisdição, da 

estrutura e modo de funcionamento que poderia ter, da articulação com os meios internos e 

com os meios referidos até agora, das vantagens e desvantagens da sua criação, bem como da 

relação com o sensível princípio da soberania tributária dos Estados. 

 Apenas abordando todos estes tópicos é possível defender e arguir uma posição sobre 

a criação de um Tribunal Internacional Tributário. 

 

 

2.2- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA 

 

 O Tribunal de Justiça da União Europeia é o órgão jurisdicional de excelência da União 

Europeia. Apesar do seu destaque noutras matérias, é feita apenas uma sucinta abordagem do 

seu papel, uma vez que o Tratado celebrado entre a Áustria e a Alemanha, em Agosto de 2000, 

o elegeu como segmento do Procedimento Amigável. 
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2.2.1- Evolução histórica 

 

 O Tribunal de Justiça da União Europeia, anteriormente denominado Tribunal de 

Justiça das Comunidades Europeias, foi criado em 1952 e tem atualmente sede no 

Luxemburgo. É composto por três jurisdições: o Tribunal de Justiça, o Tribunal Geral e o 

Tribunal da Função Pública. 

 Este órgão judiciário foi instituído com o objetivo principal de interpretar o direito da 

União Europeia, de forma a assegurar uma aplicação uniforme do mesmo em todos os 

Estados-Membros. É composto por um juiz de cada país membro - artigo 19º do Tratado da 

União Europeia - e oito advogados-gerais, cujo papel é auxiliar o Tribunal - artigo 252º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 

 O mecanismo mais eficaz para atingir o seu propósito tem sido o reenvio prejudicial, 

sistema através do qual os juízes nacionais dos Estados-Membros podem recorrer a este 

Tribunal para o questionar sobre a interpretação ou a validade do direito da União Europeia 

num processo em curso - artigo 267º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 

 Desde a sua fundação, este órgão jurisdicional já proferiu mais de 28.000 acórdãos120.  

 

2.2.2- Âmbito de aplicação 

 

 Neste contexto, apenas é abordado o papel do Tribunal de Justiça da União Europeia, 

enquanto complemento do Procedimento Amigável, na resolução de conflitos decorrentes da 

utilização de Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação. O Tratado principal que 

seguiu esta opção foi o celebrado entre a Áustria e a Alemanha, em Agosto de 2000. Nos 

termos do n.º 5 do artigo 25.º deste Tratado, caso se tenha iniciado um Procedimento 

Amigável para resolução de um litígio e as autoridades competentes não tenham conseguido 

chegar a acordo sobre o mesmo no prazo de três anos, estão obrigadas a submetê-lo ao 

Tribunal de Justiça da União Europeia, em conformidade com o artigo 239.º do Tratado que 

                                                           
120 Informação obtida na página http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/ [22.02.2015]. 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/
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institui a Comunidade Europeia (atual artigo 273.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia)121 122. 

 A base de jurisdição do Tribunal de Justiça da União Europeia está explícita nos 

próprios Tratados da União Europeia e nenhum destes atribui competência ao Tribunal para 

interpretação de convenções internacionais celebradas pelos Estados-Membros. O Tribunal 

tem autoridade para decidir acerca da interpretação do Direito da União Europeia, seja direito 

originário (decorre diretamente dos Tratados constitutivos da União) ou direito derivado 

(normas emitidas pelo Conselho e Comissão da União), mas as Convenções Internacionais 

contra a Dupla Tributação não integram nenhum destes grupos. No entanto, o artigo 239.º do 

Tratado que institui a Comunidade Europeia oferece a possibilidade de os Estados, mediante 

acordo, atribuírem ao Tribunal competência para dirimir qualquer matéria relacionada com o 

objeto deste Tratado. Apesar de ser um pouco dúbia, pode entender-se que esta disposição 

cobre a matéria de eliminação da dupla tributação entre os Estados-Membros. Foi o que 

sucedeu com o acordo de arbitragem previsto no n.º 5 do artigo 25.º da Convenção 

Internacional contra a Dupla Tributação celebrada entre a Áustria e a Alemanha123. 

 O âmbito de aplicação deste artigo cobre, assim, todos os litígios nos quais as 

autoridades competentes não tenham conseguido chegar a um acordo, em sede de 

Procedimento Amigável. E sobre esta matéria remete-se para o que foi dito na parte em que 

se abordou este procedimento e o processo de arbitragem, pois estão em causa os mesmos 

três grupos de questões (recorde-se: situações particulares e concretas, em que um 

determinado contribuinte se considera vítima de tributação contrária às disposições da 

Convenção; situações gerais e abstratas, em que surjam dificuldades na interpretação ou 

aplicação da Convenção; e situações não previstas na Convenção)124. 

 

                                                           
121 Conforme o referido artigo: “O Tribunal de Justiça é competente para decidir sobre qualquer 
diferendo entre os Estados-Membros, relacionado com o objeto do presente Tratado, se esse diferendo 
lhe for submetido por compromisso”. 
122 “O TJUE (…) pode decidir qualquer diferendo entre Estados-membros, relacionado com o objecto dos 
Tratados, se o mesmo lhe for submetido por compromisso, incluindo os compromissos anteriores e 
posteriores à ocorrência do diferendo (art. 273.º TFUE) ”. JÓNATAS E. M. MACHADO, Direito da União 
Europeia, Coimbra Editora, 2010. 
123 No mesmo sentido cf. MICHAEL LANG e MARIO ZÜGER, “About the Jurisdiction of International 
Courts to Settle Tax Treaty Disputes”, s/d, texto disponível em 
http://www.dfdl.com/images/stories/About_the_Use_of_International_Courts_to_Settle_Tax_Treaty_D
isputes_Settlement_of_Disputes_in_Tax_Treaty_Law_2002.pdf [01.03.2015], p.12 e 13. 
124 Para uma breve referência da função do Tribunal de Justiça da União Europeia no contexto de preços 
de transferência cf. RAMAZAN BIÇER, “The Effectiveness of Mutual Agreement Procedures …”, op. cit., 
p.66 a 68. 

http://www.dfdl.com/images/stories/About_the_Use_of_International_Courts_to_Settle_Tax_Treaty_Disputes_Settlement_of_Disputes_in_Tax_Treaty_Law_2002.pdf
http://www.dfdl.com/images/stories/About_the_Use_of_International_Courts_to_Settle_Tax_Treaty_Disputes_Settlement_of_Disputes_in_Tax_Treaty_Law_2002.pdf
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2.2.3- Modo de funcionamento 

 

 À semelhança do anteriormente descrito, se as autoridades competentes não 

chegarem a acordo durante o Procedimento Amigável, têm que submeter a questão ao 

Tribunal de Justiça da União Europeia. E esta cláusula traduz uma obrigação a ser exercida no 

prazo de três anos, a contar da data da apresentação do litígio. 

 Em relação ao modus operandi do Tribunal de Justiça da União Europeia, bem como à 

sua composição, são matérias que se encontram definidas no próprio Estatuto do Tribunal e 

que não podem ser modificadas por vontade das partes (o que também lhes retira alguma 

responsabilidade). 

 No que diz respeito à sua composição, como foi referido, é de um juiz por cada país 

membro - artigo 19º do Tratado da União Europeia - e oito advogados-gerais, cujo papel é 

auxiliar o Tribunal - artigo 252º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. O artigo 

19.º estabelece ainda, no seu n.º 2, que “Os juízes e os advogados-gerais do Tribunal de Justiça 

e os juízes do Tribunal Geral são escolhidos de entre personalidades que ofereçam todas as 

garantias de independência e reúnam as condições estabelecidas nos artigos 253.º e 254.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. São nomeados de comum acordo pelos 

Governos dos Estados-Membros, por seis anos (…) ”. Revela-se assim grande preocupação com 

a competência, qualificação e independência dos juízes. 

 Quanto ao funcionamento do Tribunal, detalhadamente definido no seu Estatuto, 

importa dizer, de forma breve, que o processo se desenvolve primeiramente numa fase 

escrita, com articulados das partes. Depois, existe uma fase de instrução, com produção de 

prova que o Tribunal julgue necessária à boa decisão da causa. Segue-se uma fase oral, que 

corresponde à audiência de julgamento. Por fim, o advogado-geral apresenta as suas 

conclusões e o Tribunal emite a sua decisão, podendo esta ser uma sentença ou acórdão. 

 No que concerne à lei a ser aplicada pelo Tribunal, tendo em conta a natureza das 

questões, terão que ser considerados os princípios de Direito Internacional, plasmados na 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. O recurso ao direito interno dos Estados, 

bem como à equidade, deverá ser evitado.   

 Quanto ao papel desempenhado pelo contribuinte, em primeiro lugar, exige-se o seu 

consentimento para que o caso possa ser dirimido perante o Tribunal, sob pena de existir um 

indeferimento liminar da avaliação do mesmo. Mas, para além desse facto, em princípio, 
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continua sem ser parte formal, sem poder agir autonomamente, apresentar a sua opinião ou 

meios de prova125. 

 Em relação à publicidade, regra geral, o processo é público, mas pode ter natureza 

sigilosa, mediante uma razão válida para tal. A questão do cumprimento ou não de 

compromissos fiscais internacionais assumidos pelos Estados pode ser um bom motivo para 

manter o processo em segredo. Outra forma de reserva de informação, que tem vindo a ser 

utilizada pelo Tribunal, é a substituição de nomes das entidades envolvidas por letras simples. 

 Por fim, quanto à natureza da decisão proferida, não existe possibilidade de recurso da 

mesma. No entanto, o Tribunal de Justiça da União Europeia apenas pode aferir o 

incumprimento de obrigações expressas na Convenção Internacional contra a Dupla 

Tributação, mas não pode efetivamente aplicar sanções aos Estados. Não pode revogar 

qualquer medida ou declarar inválida qualquer disposição de direito interno. Uma vez mais, 

inexiste uma autoridade supranacional capaz de assegurar que os países cumpram as suas 

obrigações e compromissos, num domínio tão sensível como é o da soberania fiscal dos 

Estados. 

 

2.2.4- Relação com os meios internos 

 

 Sobre este problema, uma vez mais, há que ter em conta o estabelecido no direito 

interno de cada Estado. Como apenas a Convenção Internacional contra a Dupla Tributação, 

celebrada entre a Áustria e a Alemanha, consagrou o recurso ao Tribunal de Justiça da União 

Europeia, para resolução de litígios emergentes do Tratado, depende do que estiver 

consagrado no direito nacional destes dois Estados. 

 Em princípio, o recurso às vias internas não fica preterido por o caso ser levado ao 

Tribunal de Justiça. No entanto, considerando a posição deste Tribunal e as obrigações 

internacionais assumidas pelos Estados, é de esperar que a decisão deste órgão jurisdicional 

seja considerada pelos tribunais nacionais no exercício das suas funções. 

 Já se existir caso julgado em relação a determinado litígio, em princípio, a questão não 

poderá ser levada ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Só assim não será se os 

procedimentos internos do Estado permitirem a possibilidade de revisão de caso julgado. 

                                                           
125 Para uma abordagem mais pormenorizada deste problema, cf. MARIO ZÜGER, Arbitration under Tax 
Treaties …, op. cit., p.132 a 135. 
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2.2.5- Vantagens 

 

 Segue-se a esquematização anterior, perspetivando ambos os lados. 

 

2.2.5.1- Para o contribuinte 

 A primeira vantagem para o contribuinte é o facto de se exigir o seu consentimento, 

para que o caso seja levado ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Assim, o sujeito passivo 

tem a faculdade de impedir que o litígio seja dirimido por este Tribunal. 

 O Tribunal de Justiça é sinónimo de uma estrutura organizada, com regras 

previamente definidas e juízes escolhidos com base na sua qualificação, competência e 

independência. Assim, a submissão de um litígio a este órgão jurisdicional pode representar 

uma solução mais justa e equitativa. Para além disso, os Estados não influem na escolha destes 

profissionais, contrariamente ao que sucedia no processo de arbitragem, o que também pode 

ser benéfico para os contribuintes. 

 Considerando a autoridade do Tribunal de Justiça da União Europeia e o respeito que 

os Estados devem ter pelas suas decisões, é de esperar que estas sejam tidas em conta, tanto 

pelas autoridades competentes, como pelos tribunais nacionais, no exercício das suas funções. 

Assim, ainda que de forma indireta, influenciam casos futuros similares, servindo de 

orientação a outros contribuintes.  

 A possibilidade de o litígio ser levado perante o Tribunal de Justiça representa uma 

maior pressão sobre as autoridades competentes, no sentido de chegarem a acordo na fase de 

Procedimento Amigável. É o que MICHAEL LANG e MARIO ZÜGER denominam “the preventive 

effect”126. 

 

2.2.5.2- Para o Governo e a Administração Tributária 

 Ao optarem por atribuir jurisdição ao Tribunal de Justiça da União Europeia para 

resolução dos litígios acerca dos quais não chegaram a consenso em sede de Procedimento 

Amigável, os Estados beneficiam de uma estrutura previamente organizada, com regras, 

                                                           
126 Cf. MICHAEL LANG e MARIO ZÜGER, “About the Jurisdiction of International Courts …”, op. cit., p.16. 



72 
 

composição e Estatutos próprios. Assim, não recai sobre estes a responsabilidade de esboçar 

uma nova estrutura, ao contrário do que sucedia com a cláusula de arbitragem anteriormente 

abordada.  

 Tal como foi referido em relação aos contribuintes, a submissão de uma questão a um 

órgão com estrutura e composição previamente estabelecidas e com juízes escolhidos com 

base nas suas competências, reconhecimento e independência, pode traduzir-se numa solução 

mais justa e ponderada para as partes. 

 As decisões do Tribunal de Justiça servem de guia e orientação para situações futuras 

com os mesmos contornos, o que acaba por ser uma vantagem para as entidades 

competentes, na tomada das suas decisões. 

 

2.2.6- Desvantagens 

 

 Prossegue-se com a mesma lógica utilizada nos pontos anteriores, abordando a 

perspetiva do contribuinte, por um lado, e a do Governo e a Administração Tributária, pelo 

outro. 

 

2.2.6.1- Para o contribuinte 

 Uma vez mais a posição do contribuinte encontra-se enfraquecida, uma vez que o 

mesmo não é parte formal no processo, nem tem o direito de apresentar a sua opinião, ou 

requerer a produção de meios de prova. Reforça-se a ideia, anteriormente exposta, de que a 

sua posição e participação é bastante condicionada. 

 Apesar de o Tribunal poder tomar uma decisão que favoreça o contribuinte na 

resolução do seu problema, inexiste uma entidade supranacional capaz de assegurar o 

cumprimento dessa decisão e de aplicar sanções aos Estados. Consequentemente, todo o 

processo pode acabar por ser inútil. 

 Não obstante os juízes do tribunal de Justiça da União Europeia terem reconhecida 

competência, não são profissionais especializados em matérias tributárias, o que representa 

uma desvantagem em relação à escolha de árbitros para um painel arbitral. Estes últimos, se 

corretamente escolhidos, estarão mais aptos para tomar uma decisão adequada em relação a 

um litígio emergente de uma Convenção Internacional contra a Dupla Tributação. 
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 A competência do Tribunal de Justiça é restrita aos países membros da União 

Europeia, o que significa uma desvantagem, se o caso do contribuinte envolver um terceiro 

Estado. 

 Outra das grandes desvantagens para o contribuinte relaciona-se com o fator 

temporal. O Tribunal de Justiça da União Europeia é um órgão jurisdicional com um grande 

volume de processos e de trabalho, pelo que uma tomada de decisão por parte deste Tribunal 

pode levar vários anos. A este período de tempo, antecedem ainda os três anos que os Estados 

têm para chegar a acordo em sede de Procedimento Amigável, o que representa de facto um 

longo período de espera para o sujeito passivo127. 

 

2.2.6.2- Para o Governo e a Administração Tributária 

 Como foi mencionado, não existe uma autoridade supranacional com poder e 

competência para assegurar que os Estados cumprem as decisões do Tribunal de Justiça da 

União Europeia. Embora esse facto possa também ser perspetivado como uma vantagem para 

determinado país, acaba por ser uma desvantagem, se o Governo tiver intenção de proteger 

os seus cidadãos contra abusos de outro Estado.  

 Reforçando o que foi referido nas desvantagens para os contribuintes, os juízes do 

Tribunal de Justiça são profissionais “gerais”, não especialistas em matérias tributárias, o que 

pode revelar uma menor sensibilidade destes para lidar com um campo tão específico do 

direito. A escolha de árbitros acaba por ser mais adequada. 

 A decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia tem um peso considerável, em 

termos de importância internacional. Assim, existe uma pressão acrescida sobre o Governo e a 

Administração Tributária para agirem em conformidade, sob pena de tal ter um efeito 

negativo na reputação internacional do Estado em causa. 

 O Tribunal de Justiça tem competência unicamente para dirimir litígios que envolvam 

Estados-Membros da União Europeia. A sua competência é então limitada em termos 

espaciais, não abrangendo países terceiros, o que faz com que não seja o mais adequado para 

lidar com as questões tributárias internacionais com âmbito mundial. 

 Por fim, MICHAEL LANG e MARIO ZÜGER falam deste recurso ao Tribunal de Justiça da 

União Europeia como um simples complemento ao Procedimento Amigável, não influenciando 

                                                           
127 Assim cf. MICHAEL LANG e MARIO ZÜGER, “About the Jurisdiction of International Courts …”, op. cit., 
p.16. 



74 
 

verdadeiramente a resolução de litígios referentes a questões emergentes da aplicação das 

Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação, não permitindo uma real 

uniformização128. 

  

                                                           
128 Cf. MICHAEL LANG e MARIO ZÜGER, “About the Jurisdiction of International Courts …”, op. cit., p.17. 
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2.3- TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTIÇA 

 

 À semelhança do sucedido com o Tribunal de Justiça da União Europeia, será abordado 

de forma breve o papel do Tribunal Internacional de Justiça, enquanto segmento do 

Procedimento Amigável, conforme estipulado na Convenção Internacional contra a Dupla 

Tributação celebrada entre a Suécia e a Alemanha, em 1992. 

 

2.3.1- Evolução histórica 

 

 O Tribunal Internacional de Justiça é o órgão jurisdicional principal das Nações Unidas. 

Foi instituído pela Carta das Nações Unidas, em Junho de 1945, e entrou em funcionamento 

em Abril de 1946129. Tem sede em Haia, na Holanda. 

 Este Tribunal tem como objetivos principais dirimir os litígios que lhe sejam 

submetidos pelos Estados, considerando as normas de direito internacional, e emitir pareceres 

legais em relação a questões colocadas pelos órgãos das Nações Unidas e agências 

especializadas. 

 Quanto à sua constituição, é composto por 15 juízes, eleitos para mandatos de nove 

anos pela Assembleia Geral das Nações Unidas e pelo Conselho de Segurança. 

 

2.3.2- Âmbito de aplicação 

 

 Conforme já foi referido, analisa-se apenas o papel do Tribunal Internacional de 

Justiça, enquanto complemento do Procedimento Amigável. A única Convenção que atribuiu 

tal função a este Tribunal foi a celebrada entre a Suécia e a Alemanha, em 1992. De acordo 

com o artigo 41.º, n.º 5, deste Tratado, as disposições dos Capítulos I, II e IV da Convenção 

Europeia para a Resolução Pacífica de Conflitos (de 29 de Abril de 1957) são aplicadas na 

resolução de litígios emergentes do próprio Tratado. E a referida Convenção Europeia confere 

competência ao Tribunal Internacional de Justiça. No entanto, deve ser mencionado que este 

                                                           
129 Artigo 92.º da Carta das Nações Unidas: “O Tribunal Internacional de Justiça será o principal órgão 
judicial das Nações Unidas. Funcionará de acordo com o Estatuto anexo que é baseado no Estatuto do 
Tribunal Permanente de Justiça Internacional e forma parte integrante da presente Carta”. 
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Tratado consagra primordialmente a possibilidade de se recorrer a um painel arbitral. Só se as 

autoridades competentes falharem as negociações em sede de Procedimento Amigável, e não 

acordarem na constituição de um painel arbitral, deverão recorrer ao Tribunal. 

 O artigo 36.º, n.º 1, do Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça legitima este 

Tribunal para dirimir os litígios que os Estados lhe queiram submeter, pelo que o acordado 

entre a Suécia e a Alemanha encontra-se em conformidade com este artigo130. 

 Como consequência, os litígios aqui incluídos serão os três grupos supra descritos131. 

 

2.3.3- Modo de funcionamento 

 

 No que concerne ao modus operandi do Tribunal Internacional de Justiça, também 

este Tribunal tem um Estatuto que define previamente as suas regras, composição e 

funcionamento, não dependendo a sua atuação da vontade das partes. 

 Quanto à composição deste órgão jurisdicional, conforme foi mencionado, consiste em 

15 juízes, eleitos para mandatos de nove anos pela Assembleia Geral das Nações Unidas e pelo 

Conselho de Segurança. O artigo 2.º do Estatuto traduz a condição de os juízes serem 

independentes e de reconhecida competência e qualificação132. O artigo 3.º, n.º 1, estabelece 

que não pode haver mais de um nacional do mesmo Estado entre os 15 membros. 

 Em relação ao desenrolar do processo, de acordo com o estatuído no artigo 40.º, n.º 1, 

inicia-se ou com uma notificação do acordo especial ou com uma petição escrita dirigida ao 

escrivão133. As partes fazem-se representar por agentes e poderão ser assistidas por 

consultores ou advogados - artigo 42.º, n.º 1 e n.º 2 do Estatuto. Como descrito no artigo 43.º, 

o processo desenvolve-se numa fase escrita e numa fase oral; a primeira parte consta da 

                                                           
130 Assim, o próprio artigo “A competência do Tribunal abrange todas as questões que as partes lhe 
submetam, bem como todos os assuntos especialmente previstos na Carta das Nações Unidas ou em 
tratados e convenções em vigor”. 
131 Para uma sucinta referência da função do Tribunal Internacional de Justiça no contexto de preços de 
transferência cf. RAMAZAN BIÇER, “The Effectiveness of Mutual Agreement Procedures …”, op. cit., 
p.69. 
132 Nas palavras do artigo, “O Tribunal será composto por um corpo de juízes independentes eleitos sem 
ter em conta a sua nacionalidade, de entre pessoas que gozem de alta consideração moral e possuam as 
condições exigidas nos seus respetivos países para o desempenho das mais altas funções judiciais, ou 
que sejam jurisconsultos de reconhecida competência em direito internacional”. 
133 Assim “As questões serão submetidas ao Tribunal, conforme o caso, por notificação do acordo 
especial ou por uma petição escrita dirigida ao escrivão. Em qualquer dos casos, o objeto da 
controvérsia e as partes deverão ser indicados”. 
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comunicação ao Tribunal e às partes de “memórias, contra memórias e, se necessário, réplicas, 

assim como quaisquer peças e documentos em apoio das mesmas”; a segunda parte consiste 

na audição de testemunhas, peritos, agentes, consultores e advogados. 

 No que diz respeito à publicidade, o artigo 46.º do Estatuto esclarece que as audiências 

são públicas, salvo se o Tribunal decidir de outra forma, ou as partes assim o solicitarem. 

 Quanto às partes, o artigo 34.º, n.º 1, do Estatuto é explícito, quando determina que 

“Só os Estados poderão ser partes em causas perante o Tribunal”. Logo à partida, está vedada 

qualquer possibilidade aos contribuintes de assumirem esse estatuto neste Tribunal. Apenas 

poderão intervir, eventualmente, na qualidade de testemunhas, ao abrigo do artigo 51.º do 

Estatuto. Uma vez mais, o papel do contribuinte é limitado e condicionado. 

 Nos termos do artigo 64.º, “A menos que seja decidido em contrário pelo Tribunal, 

cada parte pagará as suas próprias custas no processo”. No que concerne à lei aplicável, o 

Tribunal deve considerar a própria Convenção, bem como os princípios de direito 

internacional. O artigo 38.º, n.º 2, do Estatuto prevê a possibilidade de recurso à equidade, 

mas tal não é aplicável na cláusula da Convenção Internacional contra a Dupla Tributação 

celebrada entre a Suécia e a Alemanha134 135. 

 Finalmente, quanto à natureza da decisão, remete-se para o que foi dito acerca do 

Tribunal de Justiça da União Europeia. Não existe igualmente possibilidade de recurso. E a 

decisão também só pode determinar o incumprimento de obrigações estabelecidas na 

Convenção (natureza meramente declarativa), não podendo aplicar sanções, ou interferir com 

o direito interno dos Estados. 

 

2.3.4- Relação com os meios internos 

 

 Acerca desta questão, tem que ser considerado o que estiver estabelecido no direito 

interno de cada Estado (no caso em apreço, a Suécia e a Alemanha). 

 Uma vez mais, por princípio, mesmo o litígio sendo dirimido pelo Tribunal 

Internacional de Justiça, mantém-se a possibilidade de acionar as vias internas. Mas os 

                                                           
134 Assim o artigo “A presente disposição não prejudicará a faculdade do Tribunal de decidir uma 
questão ex aequo et bono, se as partes assim convierem”. 
135 Cf. MARIO ZÜGER, Arbitration under Tax Treaties …, op. cit., p.137. 
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tribunais nacionais deverão levar em conta a decisão tomada, tendo em atenção a importância 

do Tribunal e as obrigações internacionais em causa. 

 Existindo caso julgado, a questão apenas poderá ser julgada pelo Tribunal 

Internacional de Justiça, se o estabelecido no direito interno do Estado assim o permitir. 

 

2.3.5- Vantagens 

 

 Será seguido o mesmo esquema desenvolvido até ao momento. 

 

2.3.5.1- Para o contribuinte 

 O Tribunal Internacional de Justiça tem a sua composição, normas e modo de 

funcionamento previamente definidos no seu Estatuto. Esse facto pode representar uma 

melhor organização na tomada de uma decisão. 

 Considerando a importância do Tribunal Internacional de Justiça, os Governos sentem 

uma maior pressão no sentido de acatarem as suas decisões, o que é benéfico para os 

contribuintes, reforçando a sua confiança numa efetiva resolução do litígio. De igual forma, as 

autoridades competentes sentem uma pressão acrescida para chegarem a um consenso 

durante as negociações no Procedimento Amigável, evitando que o litígio chegue ao Tribunal. 

 As resoluções tomadas pelo Tribunal Internacional de Justiça neste âmbito tendem a 

ser consideradas, tanto pelas autoridades competentes como pelos tribunais nacionais, no 

desempenho das suas funções e na tomada das suas decisões. Assim, existe um efeito indireto 

de precedente, influência em casos futuros com os mesmos contornos, pelo que os 

contribuintes podem ter alguma orientação, o que reforça a sua segurança. Mas sem esquecer 

o que está estabelecido no artigo 59.º do Estatuto: “A decisão do Tribunal só será obrigatória 

para as partes litigantes e a respeito do caso em questão”. 

 

2.3.5.2- Para o Governo e a Administração Tributária 

 À semelhança do Tribunal de Justiça da União Europeia, o Tribunal Internacional de 

Justiça também tem a sua estrutura, regras e funcionamento definidos num Estatuto próprio. 
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Como tal, também aqui não recai sobre os Estados a responsabilidade de organizar e constituir 

um novo organismo, beneficiando desta condição prévia. 

 Como foi anteriormente referido para o Tribunal de Justiça da União Europeia, 

também as decisões tomadas pelo Tribunal Internacional de Justiça são orientação para casos 

futuros com os mesmos moldes, guiando as autoridades competentes no exercício das suas 

funções. Isso permite uma uniformização no tratamento de situações similares, embora o 

artigo 59.º do Estatuto preveja o efeito inter partes da decisão. 

 

2.3.6- Desvantagens 

 

 Finaliza-se com a mesma estrutura que tem sido utilizada. 

 

2.3.6.1- Para o contribuinte 

 A primeira desvantagem para o contribuinte é a mesma referida na maior parte dos 

meios, até agora. Uma vez mais, o sujeito passivo não é parte formal perante o Tribunal, sendo 

o artigo 34.º do Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça imperativo. Podendo apenas 

intervir como testemunha (e dependendo do caso), a sua posição encontra-se debilitada e 

desprotegida, não tendo a faculdade de apresentar os seus argumentos ou apresentar as suas 

próprias provas. 

 Remete-se aqui para o que foi dito sobre os profissionais do Tribunal não serem 

especializados em matérias tributárias, o que revela menor adequação para lidar com este tipo 

específico de casos. 

 O Tribunal Internacional de Justiça leva bastante tempo para emitir uma decisão. Este 

período de espera acarreta consequências negativas para o contribuinte. 

 

2.3.6.2- Para o Governo e a Administração Tributária 

 Tendo em conta o papel do Tribunal Internacional de Justiça num contexto global, os 

Estados sofrem uma pressão acrescida para efetivamente cumprirem o que este determinar, o 

que pode ser encarado como uma desvantagem para os países. 
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 Uma vez mais se destaca que os juízes do Tribunal Internacional de Justiça, apesar da 

sua competência, não são especialistas em matérias tributárias, o que se traduz em menor 

aptidão para decidir estas situações particulares. 

 ZVI D. ALTMAN destaca controvérsias políticas que estão associadas ao Tribunal 

Internacional de Justiça, como um forte motivo para não fazer deste Tribunal o meio de 

resolução de litígios emergentes das Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação136. 

Assim, o autor fundamenta a sua posição em razões políticas e de desigualdade entre os 

países. 

 

  

                                                           
136 Cf. ZVI D. ALTMAN, Dispute Resolution under Tax Treaties …, op. cit., p.402 e 403. 
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2.4- A PERSPETIVA DE CRIAÇÃO DE UM TRIBUNAL INTERNACIONAL TRIBUTÁRIO 

  

 A ideia de criar um Tribunal Internacional Tributário foi surgindo ao longo do tempo. 

Reflexo do facto de não existir um órgão jurisdicional que tenha competência própria nestas 

matérias, ou seja, que dirima os litígios que emergem da utilização e aplicação das Convenções 

Internacionais contra a Dupla Tributação, a possibilidade de instituir um órgão jurisdicional 

deste género tem vindo a ser discutida. 

 As primeiras referências à ideia de criação de um órgão desta espécie remontam a 

1925, 1927 e 1928, em relatórios de um Comité de Técnicos Especializados da Sociedade das 

Nações. Posteriormente, a então Organização Europeia de Cooperação Económica (OECE), na 

figura do seu Comité Fiscal, empreendeu esforços no sentido de estabelecer efetivamente um 

órgão internacional para este fim, embora emitindo meramente pareceres consultivos. Essa 

ideia acabou, no entanto, por não ser bem-sucedida. Em 1947, a Associação Fiscal 

Internacional desenvolveu um estudo sobre esta questão da possibilidade da transferência 

para um Tribunal Internacional, por parte dos Estados, das competências em matéria de 

interpretação das Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação. Diversos estudos têm 

sido feitos e várias opiniões e posições têm sido desenvolvidas e apresentadas em torno deste 

tema. A título de exemplo, referem-se algumas infra. 

 Na opinião de JOHN AZZI, um Tribunal Internacional Tributário é de facto necessário137. 

O autor aborda o problema da articulação do mesmo com a soberania fiscal dos Estados138, 

contudo, afirma que não se pretende que o Tribunal usurpe os poderes e direitos tributários 

dos países, mas meramente que facilite uma resolução objetiva e eficiente das disputas 

emergentes das Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação139. JOHN AZZI realça que 

a jurisdição deste Tribunal Internacional Tributário seria limitada à interpretação das referidas 

Convenções (apesar de as suas decisões terem caráter vinculativo). Referindo que existem 

lacunas nos meios existentes, o autor conclui advogando sobre a necessidade de estabelecer 

um Tribunal Internacional Tributário, reforçando ainda a sua importância para os países menos 

desenvolvidos140. 

                                                           
137 Cf. JOHN AZZI, “Tackling tax treaty tensions: time to think about an international tax court”, in 
Bulletin for international fiscal documentation, Vol. 52, n.º 8/9, 1998. 
138 Cf. JOHN AZZI, “Tackling tax treaty tensions …”, op. cit., p.347. 
139 Cf. JOHN AZZI, “Tackling tax treaty tensions …”, op. cit., p.348. O autor compara a função a 
desempenhar com a que é realizada pela Organização Mundial do Comércio. 
140 “Consequently, there is little doubt that the establishment of an ITC would enhance international 
trade and investment by protecting the interests of the comparatively weaker countries in augmenting 
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 Aos olhos de MARIO ZÜGER, o facto de serem os Estados, nomeadamente através dos 

seus órgãos administrativos e jurisdicionais, a terem a responsabilidade de garantir um efetivo 

cumprimento das Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação, bem como o facto de 

inexistir uma entidade supranacional, com autoridade acima das jurisdições nacionais, e com 

capacidade para intervir nas decisões administrativas e judiciais dos órgãos internos dos 

países, não permitem verdadeiramente resolver e evitar estes litígios, nem permitem garantir 

uma aplicação uniforme dos Tratados141. O autor destaca a ideia de esta não ser uma questão 

exclusivamente de Direito Internacional Público, entre Estados, mas envolver também outros 

sujeitos, tais como as empresas, os investidores e, principalmente, os contribuintes142. No 

entanto, MARIO ZÜGER justifica a inexistência deste Tribunal Internacional Tributário pela falta 

de vontade dos Estados na sua criação (e em atribuir-lhe autoridade e competência para tratar 

de matérias tributárias), assim como refere que os custos de implementação de um tribunal 

permanente desta natureza seriam dificilmente justificáveis, considerando o reduzido volume 

de trabalho previsível que este órgão viria a ter. O autor defende que será mais viável optar 

por usar os tribunais existentes, designadamente o Tribunal de Justiça da União Europeia e o 

Tribunal Internacional de Justiça, ambos já referidos e analisados. 

 ZVI D. ALTMAN desenvolveu uma interessante tese sobre o assunto143. Em primeiro 

lugar, o autor afirma que os meios que existem atualmente para resolução de litígios 

emergentes de Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação são insuficientes e que 

há necessidade de reavaliar a situação e estruturar um novo meio mais adequado. De seguida, 

ZVI D. ALTMAN define os objetivos que este novo meio deve atingir, tanto a curto prazo, como 

a longo prazo, e ainda a nível de preocupações de ordem pragmática. Prossegue, abordando 

vários aspetos importantes que estão associados144. Destaca, primeiro, a necessidade de se 

assegurar a independência do Tribunal, em termos políticos e de interesses dos Estados, bem 

como de se garantir a reputação, experiência e competência dos juízes escolhidos para o 

mesmo, sugerindo que estes últimos sejam selecionados de entre os juízes dos tribunais 

                                                                                                                                                                          
opportunities arising from the globalization process while at the same time strengthening and 
standardizing the intended operation of DTTs”. JOHN AZZI, “Tackling tax treaty tensions …”, op. cit., 
p.356. 
141 “As long as national authorities and judicial bodies are independently responsible for the 
enforcement of tax treaties, such conflicts can never be fully avoided. Only a supranational authority 
standing above national jurisdictions and vested with the power to interfere in domestic administrative 
and court decisions would be able to achieve a uniform application of an international treaty by 
harmonizing the conflicting domestic decisions in an international procedure”. MARIO ZÜGER, 
Arbitration under Tax Treaties …, op. cit., p.3 e 4. 
142 Cf. MARIO ZÜGER, Arbitration under Tax Treaties …, op. cit., p.5. 
143 Como referido, ZVI D. ALTMAN, Dispute Resolution under Tax Treaties, Amsterdam, IBFD, 2005. 
144 Cf. ZVI D. ALTMAN, Dispute Resolution under Tax Treaties …, op. cit., p.355 a 368. 
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nacionais dos países145. Em relação à participação dos contribuintes, o autor afirma ser 

defensável e desejável que estes possam ter acesso a este órgão, mas nota que tal terá, como 

consequência, custos acrescidos para o lado dos Governos. No que concerne à criação de um 

sistema de apelação a decisões anteriores, ZVI D. ALTMAN destaca este como um dos pontos 

mais importantes, seja esta vinculativa ou não nas situações futuras; para além disso, na sua 

opinião, um elevado número de casos julgados permite construir favoravelmente a reputação 

de um tribunal. No que diz respeito à publicidade ou natureza confidencial e sigilosa do 

processo, o autor advoga uma solução mista e equilibrada: que, numa primeira fase de 

negociações ou conciliação, seja mantido segredo sobre o caso; apenas falhando esta primeira 

etapa, se poderia avançar para uma segunda fase transparente, que corresponde à submissão 

do litígio ao Tribunal Internacional Tributário (mas ressalvando uma alternativa no sentido de 

as partes recorrerem a um painel arbitral em vez disso). ZVI D. ALTMAN refere ainda a 

importância de respeitar outros tribunais internacionais, bem como de manter uma jurisdição 

limitada146. Por fim, quanto à força vinculativa ou não das decisões a serem emitidas, o autor 

elogia o mecanismo de reenvio prejudicial do Tribunal de Justiça da União Europeia147, 

propondo que um possível Tribunal Internacional Tributário adote o mesmo sistema (embora 

admita que este mecanismo tem custos inerentes). 

 Em relação ao próprio funcionamento do processo148, ZVI D. ALTMAN defende uma 

articulação com uma Organização Mundial de Tributação, que viria a ser criada. Num primeiro 

momento, as partes desenvolveriam negociações em sede de Procedimento Amigável, tendo 

uma baliza temporal para chegarem a consenso. O contribuinte não poderia intervir nesta 

etapa. Caso o litígio fosse assim resolvido, e apenas mediante o consentimento do 

contribuinte, caberia ao tribunal nacional atribuir força vinculativa ao acordo (mantendo a 

confidencialidade do caso). Caso contrário, avançar-se-ia para a segunda etapa. Aqui ter-se-ia 

que ter em atenção a natureza do caso em análise. Tratando-se de uma situação de natureza 

factual, com necessidade de intervenção de peritos, seria iniciado um processo de arbitragem, 

sob os auspícios da futura Organização Mundial de Tributação, desde que as partes 

                                                           
145 ZVI D. ALTMAN aborda ainda a questão de saber se é mais apropriado estabelecer um quadro 
permanente de magistrados ou selecionar um painel ad hoc para cada caso. Analisando ambos os lados, 
as vantagens e desvantagens, o autor acaba por defender que um quadro permanente é mais 
adequado.  
146 Cf. ZVI D. ALTMAN, Dispute Resolution under Tax Treaties …, op. cit., p.365 e 366. 
147 Recorde-se, o reenvio prejudicial é o mecanismo através do qual os juízes nacionais dos Estados-
Membros podem recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia para o questionar sobre a 
interpretação ou a validade do direito europeu num processo em curso, previsto no artigo 267º do 
TFUE. 
148 Cf. ZVI D. ALTMAN, Dispute Resolution under Tax Treaties …, op. cit., p.392 a 396. 
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concordassem previamente com o efeito vinculativo da decisão do painel arbitral. Quaisquer 

questões de direito que surgissem no desenrolar do processo deveriam ser enviadas ao 

Tribunal Internacional Tributário (na mesma lógica do reenvio prejudicial anteriormente 

mencionado), sendo as decisões deste último obrigatórias para os árbitros. Quando o painel 

arbitral emitisse uma decisão, a mesma seria aplicada novamente através dos tribunais 

nacionais (mantendo-se igualmente a confidencialidade do litígio). Tratando-se de uma 

situação que envolvesse questões de direito (ou ainda se as partes não concordassem em 

entregar o caso a um painel arbitral), a Organização Mundial de Tributação submeteria a 

questão ao Tribunal Internacional Tributário, que emitiria um parecer, não vinculativo, a ser 

enviado ao tribunal nacional. Este parecer seria público. Caso o tribunal nacional optasse por 

não aceitar esta decisão, teria que enviar um relatório pormenorizado com as suas motivações 

para tal.  

 Na opinião do autor, a estrutura descrita possibilitaria, por um lado, manter a 

soberania fiscal dos Estados e, por outro, permitiria atingir os objetivos que ZVI D. ALTMAN 

considera que um Tribunal Internacional Tributário deve prosseguir149 150. 

 

  

                                                           
149 Cf. ZVI D. ALTMAN, Dispute Resolution under Tax Treaties …, op. cit., p.395. 
150 Nas páginas seguintes, o autor descreve detalhadamente todos os aspetos da estrutura, todos os 
pormenores de funcionamento que viria a ter. 
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2.5- O TRIBUNAL INTERNACIONAL TRIBUTÁRIO 

 

 Até ao momento, foi feita uma exposição e avaliação, ainda que não exaustiva, de 

como se encontra o panorama atual, em termos de resolução de conflitos emergentes das 

Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação.  

 Foi também referido, de forma breve, o papel do Tribunal de Justiça da União Europeia 

e do Tribunal Internacional de Justiça, enquanto complementos do Procedimento Amigável. 

Esta abordagem foi assim realizada porque este modelo, consagrado nas Convenções 

Internacionais contra a Dupla Tributação celebradas entre a Áustria e a Alemanha (em 2000), e 

entre a Suécia e a Alemanha (em 1992), de apelar a um órgão jurisdicional quando não se 

torna possível resolver o litígio através das negociações desenvolvidas no âmbito do 

Procedimento Amigável, serve de inspiração à tese defendida, de necessidade de criação de 

um Tribunal Internacional Tributário. Contudo, expuseram-se as principais desvantagens que 

fundamentam o facto de não se considerar que estes dois tribunais sejam os mais indicados 

para desempenhar tal função, das quais sobressai a sua natureza não especializada. 

 De seguida, será desenvolvida uma teoria, em termos de previsão futura, de como, por 

hipótese, poderia funcionar o Tribunal Internacional Tributário, bem como o impacto e 

consequências que a criação deste órgão jurisdicional poderia vir a ter. 

 

2.5.1- Objetivos 

 

 Em relação aos objetivos que são visados com a criação de um Tribunal Internacional 

Tributário, em termos de organização, são abordadas três perspetivas: por um lado, os 

contribuintes; por outro, o Governo e a Administração Tributária; por fim, num sentido geral, 

aqueles que podem ser considerados comuns. 

 

2.5.1.1- Para o contribuinte 

 A primeira preocupação dos contribuintes será assegurar que efetivamente há uma 

solução para o seu problema, que o litígio é de facto resolvido. Conforme foi demonstrado em 

relação a outros meios de resolução de litígios, particularmente o Procedimento Amigável, 
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pode ser incerto que o caso venha a ser solucionado. Um Tribunal Internacional Tributário 

permitirá contornar esta questão. 

 Um dos grandes problemas dos contribuintes reside na inexistência, regra geral, de 

efeito suspensivo do pagamento de tributos. Estes têm que suportar um duplo encargo, uma 

vez que pagam o imposto a ambos os Estados envolvidos. Esta despesa será ainda maior se se 

considerar a existência de situações multilaterais. Para além disso, podem ter ainda outros 

encargos associados. 

 Outra das principais preocupações será assegurar a sua participação no processo de 

resolução de litígios. Como se demonstrou até ao momento, a posição do sujeito passivo, no 

atual contexto, está maioritariamente enfraquecida e debilitada, apesar de ser este quem 

melhor conhece os factos. Raramente é dada hipótese ao contribuinte de intervir no 

procedimento ou processo, não sendo, em regra, parte formal. Não tem possibilidade de expor 

os seus argumentos, utilizar meios de prova, arrolar testemunhas. Assim, na instituição de um 

Tribunal Internacional Tributário, este será um dos objetivos mais importantes. 

 Considerando a supremacia dos Estados, os contribuintes idealizam um meio que os 

proteja de abusos daqueles. Como tal, no que diz respeito a tributação excessiva ou 

demasiado onerosa, e sempre em termos internacionais, os sujeitos passivos darão prioridade 

a um órgão jurisdicional que lhes transmita uma sensação de segurança. Preferirão também 

um Tribunal Internacional Tributário neutro, isento no que diz respeito a influências externas, 

nomeadamente a nível político. 

 Outra desvantagem anteriormente referida traduzia-se na inexistência de uma 

autoridade supranacional capaz de assegurar um cumprimento efetivo de decisões e de 

aplicar, se e quando necessário, sanções aos Estados. Os contribuintes pretendem um Tribunal 

Internacional Tributário com capacidade para garantir que as suas decisões sejam acatadas e 

postas em prática. Assim, tal órgão será capaz de assegurar um melhor e mais efetivo 

cumprimento das Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação, bem como das 

obrigações internacionais assumidas pelos Estados.  

 

2.5.1.2- Para o Governo e a Administração Tributária 

 O objetivo mais notório para os Estados é a manutenção da sua soberania tributária. 

De facto, como será abordado posteriormente, este é um dos seus domínios mais importantes. 

A possibilidade de ter que transferir a sua soberania tributária, o poder decisório em matéria 
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de impostos, para uma entidade alheia ao próprio Estado, com um cariz supranacional, como o 

seria um Tribunal Internacional Tributário, gera recusa nos Governos. Assim, os Estados têm 

evitado que tal aconteça, criando entraves e obstáculos a esta ideia. 

 Apesar de independentes e autónomos em geral, os Estados fazem parte de um todo 

global, de um contexto internacional. Logo, a reputação internacional, as relações diplomáticas 

e as políticas transfronteiriças têm sempre que ser consideradas. Tal porque os Governos 

pretendem preservar boas relações a nível internacional. 

 Os Estados têm interesse em impedir que o contribuinte seja parte formal no 

processo, em limitar fortemente a sua posição e participação. Isto porque preferem uma 

negociação livre com os outros países, isenta de pressão “externa”, em vez de um processo em 

que o sujeito passivo intervenha. No entanto, este seu objetivo é exatamente o oposto do que 

os contribuintes pretendem. 

 Os Governos devem ter também a preocupação de proteger os seus próprios 

contribuintes contra abusos de países terceiros. Ou seja, em termos de excesso ou exagero de 

tributação num contexto internacional, deve partir dos próprios Estados assegurar alguma 

proteção aos contribuintes, ainda que não esquecendo as relações diplomáticas com os outros 

países. 

 

2.5.1.3- Objetivos comuns 

 Tanto os contribuintes como os Estados aprovarão um sistema que seja o mais simples 

e rápido possível. Nos meios analisados até agora, o fator temporal sempre foi considerado, 

uma vez que se pretende uma resolução célere do litígio. Este facto afeta particularmente os 

contribuintes, uma vez que, geralmente, não existe efeito suspensivo do pagamento de 

tributos, tendo estes que suportar o encargo associado. 

 Outra preocupação comum é a parte financeira, os custos associados. As duas partes 

preferirão um Tribunal Internacional Tributário que seja o mais “barato” possível, que 

represente menos encargos para todos, em termos económicos. De igual forma, a repartição 

dos custos tem que ser equacionada. 

 Uma das grandes questões apontada anteriormente foi a da publicidade ou caráter 

sigiloso e confidencial do processo. Para ambas as partes, é importante encontrar um ponto de 

equilíbrio entre estas duas vertentes. Por um lado, tanto os contribuintes como o Governo e a 
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Administração Tributária querem ter guia para casos futuros com os mesmos contornos, linhas 

orientadoras na aplicação e interpretação das Convenções Internacionais contra a Dupla 

Tributação. Por outro lado, também têm interesse em manter a informação e o processo 

confidenciais. Os contribuintes, maioritariamente, por questões de concorrência, segredo 

profissional, estratégias negociais e posição no mercado; os Estados, primordialmente, para 

manterem a sua reputação internacional positiva, bem como impedir pressões externas, e 

ainda evitar que outros contribuintes possam futuramente reclamar tratamento similar. O 

objetivo será uma ponderação que permita alcançar o maior equilíbrio possível entre estes 

dois opostos. 

 Considerando o caráter internacional, existem diferenças entre os países, que 

representam barreiras, nomeadamente a nível de linguagem, diferenças políticas ou 

diversidade de sistemas legais. Assim, é um objetivo comum ultrapassar estes obstáculos, de 

forma a atingir uma mais rápida e eficiente resolução do litígio. 

 Outro dos objetivos comuns será uma boa articulação com os meios internos de cada 

Estado. Como anteriormente se fez ver em relação a todas as outras formas de resolução de 

litígios estudadas, é fundamental a questão de saber de que forma recorrer a um meio 

internacional, como o Tribunal Internacional Tributário, afeta e influencia o direito de 

prosseguir com as vias internas, e vice-versa151.  

 Como atrás se referiu, um outro obstáculo constante é a natureza legal das decisões 

que são tomadas por organismos internacionais, uma vez que a aplicação das mesmas nos 

Estados pode ser obstaculizada por barreiras de direito interno, nomeadamente a nível 

constitucional. Ultrapassar este problema deve ser também um objetivo, tanto para os 

contribuintes como para o Governo e Administração Tributária. 

 Para ambos os lados, é importante ter um órgão jurisdicional capaz de lidar com 

disputas multilaterais, aquelas que envolvem mais de dois Estados. Considerando a realidade 

atual da globalização, a probabilidade de este tipo de casos surgirem é cada vez maior. 

 Outro dos problemas já mencionados foi a ineficácia de alguns meios para lidar com 

uma rápida alteração dos factos ou das circunstâncias do caso concreto. Como consequência, 

outro objetivo comum a alcançar será um meio mais eficiente e célere para tais situações. 

                                                           
151 ZVI D. ALTMAN é da opinião que o Governo e a Administração Tributária preferirão um meio que 
limite os contribuintes, no sentido de não permitir que estes recorram simultaneamente ao Tribunal 
Internacional Tributário e às vias internas, com o intuito de economizar esforços e recursos. Cf. ZVI D. 
ALTMAN, Dispute Resolution under Tax Treaties …, op. cit., p.250. 
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 Contrariamente ao que acontece com o Tribunal de Justiça da União Europeia e com o 

Tribunal Internacional de Justiça, será desejável para ambas as partes que os juízes do Tribunal 

Internacional Tributário sejam profissionais especializados em matérias tributárias, de forma a 

estarem mais aptos para tomar uma decisão adequada em relação a um litígio desta natureza. 

 Por fim, numa perspetiva mais geral, e com efeitos a longo prazo, a instituição de um 

Tribunal Internacional Tributário tem como objetivo principal a resolução de conflitos 

emergentes das Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação, através do superar das 

limitações do Procedimento Amigável, previsto no artigo 25.º da Convenção Modelo OCDE. 

Atingindo-se este propósito, será possível remover barreiras ao comércio e investimento 

internacionais, combater mais eficazmente a fraude e evasão fiscais e, em última instância, 

promover a prosperidade e o crescimento económicos à escala planetária. Tal progresso é um 

objetivo que deve ser prosseguido universalmente. 

 

2.5.2- Jurisdição 

 

 A questão de saber qual a jurisdição que o futuro Tribunal Internacional Tributário 

poderia ter, qual o seu âmbito de aplicação, resulta do trabalho desenvolvido anteriormente. 

 Em termos objetivos, isto é, em relação a saber quais as matérias que estão 

abrangidas, sobre as quais o Tribunal Internacional Tributário teria competência para se 

pronunciar e dirimir os litígios daí decorrentes, concorda-se com JOHN AZZI no sentido de este 

âmbito se limitar à interpretação e aplicação de Convenções Internacionais contra a Dupla 

Tributação152. 

 De facto, o âmbito deve ser restrito a estas matérias, até com o intuito de evitar 

conflitos de competência com outros organismos internacionais. Assim, enquadram-se aqui os 

três grupos referidos em relação ao Procedimento Amigável: as situações particulares e 

concretas, em que um determinado contribuinte se considera vítima de tributação contrária às 

disposições das Convenções; as situações gerais e abstratas, em que surjam dificuldades na 

interpretação ou aplicação das Convenções; e as situações que não estejam previstas nas 

próprias Convenções. 

                                                           
152 Cf. JOHN AZZI, “Tackling tax treaty tensions …”, op. cit., p.348. 
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 Em termos subjetivos, ou seja, para definir quem poderá ter o estatuto de parte no 

Tribunal Internacional Tributário, é indiscutível que os Estados são os sujeitos principais na 

resolução do litígio. A questão reside em saber se deve ser permitido aos contribuintes 

adquirir igualmente esta qualidade. Sobre este problema, defende-se uma posição intermédia, 

que será exposta e desenvolvida infra, na secção relativa às partes. 

 No que diz respeito ao âmbito espacial, pretende-se que o Tribunal Internacional 

Tributário tenha uma vocação universal ou global. Tal vale por dizer que a jurisdição deste 

Tribunal deverá abranger todos os Estados, contrariando o que sucede, por exemplo, com o 

Tribunal de Justiça da União Europeia, que está bastante limitado nesta parte. Só se assim 

acontecer, poderá o Tribunal Internacional Tributário ser efetivamente bem-sucedido e 

conseguir atingir os objetivos propostos. 

 Por fim, uma breve referência para sublinhar a importância de se restringir a jurisdição 

do Tribunal Internacional Tributário, pretendendo-se evitar conflitos com outros órgãos 

internacionais, nomeadamente tribunais. Considerando que se visa criar um novo meio, o 

mesmo não poderá ser bem implementado e recebido se não for instituído numa base de 

diálogo e coordenação com os organismos já existentes. ZVI D. ALTMAN fala mesmo, acerca 

deste problema, em respeito, prevenção de decisões conflituantes e tensões entre os 

diferentes juízes envolvidos153. Esta é uma condição essencial para a criação do Tribunal 

Internacional Tributário ser bem-sucedida. 

 

2.5.3- Estrutura e modo de funcionamento 

 

 Uma vez definidos todos os pontos anteriores, torna-se necessário arquitetar 

verdadeiramente o Tribunal Internacional Tributário. Assim, desenvolve-se de seguida como 

seria o seu modus operandi, a sua composição, estrutura e funcionamento. Desenvolve-se 

também a sua articulação com o Procedimento Amigável, de modo a aperfeiçoá-lo. 

 

2.5.3.1- Início do processo 

                                                           
153 “Respect and dialogue with other international tribunals may also help to establish the reputation of 
the tribunal. (…) By respecting the jurisdiction of the other tribunal, judges can also prevent conflicting 
decisions that might undermine the reputation, legitimacy and efficiency of both tribunals, and might 
create some tensions between the different judges involved”. ZVI D. ALTMAN, Dispute Resolution under 
Tax Treaties …, op. cit., p.365. 
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 Em primeiro lugar, importa definir a forma de, efetivamente, iniciar um processo no 

Tribunal Internacional Tributário. Considerando tudo o que foi exposto até agora, defende-se a 

ideia de que o recurso a este órgão jurisdicional apenas deve ser possível se as negociações em 

sede de Procedimento Amigável não forem bem-sucedidas. De facto, tendo em conta o papel 

dos Estados, a sua soberania tributária e as relações diplomáticas, não parece defensável que 

lhes seja subtraída a hipótese de chegarem a um acordo e resolver o litígio primeiro, sem 

necessidade de apelar a um organismo supranacional. 

 Assim sendo, o caso deve ser entregue ao Tribunal Internacional Tributário apenas se o 

Procedimento Amigável não tiver sucesso. E, nesse caso, após o decurso de um lapso temporal 

pré-definido. Em relação ao prazo, distinguem-se duas situações: caso o litígio envolva apenas 

dois Estados, sendo portanto bilateral, o prazo para estes atingirem um acordo deve ser de 

doze meses, prorrogável por mais seis meses, mediante consentimento dos três sujeitos (os 

dois países e o contribuinte); caso o litígio inclua mais de dois Estados, sendo assim 

multilateral, o prazo deve ser de vinte e quatro meses, igualmente prorrogável por mais seis 

meses, desde que seja consentido por todos os sujeitos (os países e o contribuinte). 

 Os prazos mencionados parecem adequados, tendo em atenção os fatores que estão 

em causa, nomeadamente a complexidade da situação, o número de países envolvidos, as 

diferenças de linguagem e procedimento, o período de negociação, mas também o tempo de 

espera do contribuinte. Só depois de estes espaços temporais estarem ultrapassados, é 

possível recorrer para o Tribunal Internacional Tributário, revelando-se assim respeito pela 

autonomia dos Estados. 

 Esta apelação para o Tribunal Internacional Tributário pode ocorrer mediante uma de 

três formas: 

a) Decisão bilateral ou multilateral - por vontade de ambos os Estados (caso o litígio 

envolva apenas dois países), ou de todos os Estados (nas situações multilaterais), por 

exemplo, por concluírem que não são capazes de atingir um acordo, fruto das 

negociações desenvolvidas. Neste caso, o contribuinte tem que ser consultado para 

dar o seu consentimento prévio; 

b) Decisão unilateral - iniciativa de um dos Estados em questão, por exemplo, por 

perceber que não há cedências da outra parte, o que impossibilita chegar-se a um 

consenso. Também neste caso se exige primeiro a anuência do contribuinte; 

c) Requerimento do contribuinte - pelo próprio sujeito passivo, através de um 

requerimento escrito a manifestar essa intenção. 
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 O facto de se exigir sempre o envolvimento do contribuinte, nesta decisão de recorrer 

ao Tribunal, é explicado pela natureza que a decisão emitida pelo próprio Tribunal 

Internacional Tributário virá a ter, conforme será abordado em momento posterior. Caso 

assim não sucedesse, não se poderia esperar que o sujeito passivo aceitasse ficar vinculado 

pela decisão. 

 

2.5.3.2- Efeito suspensivo 

 O efeito suspensivo do pagamento dos tributos é outra questão delicada a decidir. 

Defende-se aqui uma posição intermédia. De forma a acautelar os interesses, tanto dos 

contribuintes como dos Governos e Administrações Tributárias, o encargo deve ser faseado. 

Ao iniciar o Procedimento Amigável, o contribuinte tem que pagar metade da quantia total em 

causa; este valor é repartido equitativamente pelo número de Estados envolvidos. 

Concordando com a submissão do caso ao Tribunal Internacional Tributário, o sujeito passivo 

tem que entregar o restante do montante de imposto, que é novamente distribuído de forma 

igual. Mas tal sempre sem prejuízo da correspondente devolução que lhe seja devida após a 

resolução do litígio, conforme seja decidido. 

 Advoga-se também que deve ser consagrada outra opção: deve ser dada ao 

contribuinte a hipótese de prestar caução idónea, em vez do pagamento. Esta garantia tem 

que ser considerada realmente segura e cobrir o valor total em questão, sendo, portanto, 

suficiente. No que diz respeito ao momento em que a mesma deve ser prestada, sugere-se que 

isso ocorra no desencadear do Procedimento Amigável. 

 

2.5.3.3- Composição e estrutura 

 Outro ponto a ser estabelecido é a composição do painel de juízes que o Tribunal 

Internacional Tributário deve ter. Em primeiro lugar, todos os magistrados que exerçam neste 

órgão jurisdicional devem ser profissionais de elevada competência e reconhecimento, com 

especial formação em Direito Internacional Tributário e Direito Internacional Público, por 

serem estas as áreas mais em questão. Em relação ao número de juízes, este dependerá do 

volume de trabalho que o Tribunal venha efetivamente a ter, mas entre dez a quinze 

magistrados parece ser um número adequado numa fase inicial, de implementação, podendo 

ser adaptado posteriormente, conforme a necessidade. Quanto à duração dos mandatos a 
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serem exercidos, cinco anos parece ser um período bastante, que garante, por um lado, tempo 

suficiente de adaptação e estabilidade e, por outro, assegura a desejável rotatividade. 

 No que respeita à composição do painel e à representatividade dos diversos Estados, 

dá-se prioridade à competência dos profissionais, em vez de ter tanto em atenção o seu país 

de origem. Assim, sugere-se a realização de provas ou exames iguais a nível mundial, enviando 

cada país um pequeno número de candidatos (três, por exemplo). De todos estes candidatos, 

seriam escolhidos os que obtivessem melhor classificação nas provas, com a ressalva de que 

um determinado Estado não poderia ter mais de um dos seus concorrentes escolhido para 

esse mandato específico. Os exames deveriam ser corrigidos por especialistas mundialmente 

reconhecidos nas matérias em apreço. 

 Conforme demonstrado, considera-se que seria mais adequado manter um quadro 

permanente de juízes, em vez de criar um painel ad hoc, ou seja, para cada caso concreto. Tal 

opção, essencialmente por razões de ordem prática, estabilidade e segurança. De facto, parece 

mais viável ter um painel fixo do que um provisório; se, para cada litígio, fosse necessário 

escolher profissionais especializados, esperar que se adaptassem e que decidissem todos os 

aspetos, o tempo de resolução de um caso seria substancialmente mais elevado. Por outro 

lado, a circunstância de serem os mesmos magistrados, durante um determinado período de 

tempo, a decidir e resolver casos da mesma natureza, permite criar uma orientação comum, 

que transmite uma maior sensação de segurança e estabilidade, tanto para os próprios 

Estados, como para os contribuintes. 

 Outro ponto que não deve ser esquecido, pela sua importância, é a necessidade de 

assegurar a independência dos juízes, nomeadamente a nível político, garantindo que os 

mesmos decidem de forma justa e isenta, afastados de pressões externas. 

 Como é natural, o Tribunal Internacional Tributário terá que ser apoiado, em termos 

de meios administrativos, pelo que há necessidade de ser implementada uma secretaria, que 

esteja ao serviço deste órgão jurisdicional. 

 Quanto à sede do Tribunal, o local que venha a ser escolhido deve ser central, de bons 

acessos, que garanta segurança, bem com outras condições que assegurem o efetivo e bom 

funcionamento do Tribunal Internacional Tributário. 

 Por fim, tendo em conta a vocação e âmbito internacional do Tribunal Internacional 

Tributário, importa referir qual o idioma a ser eleito para vigorar neste órgão jurisdicional. 

Assim, não desconsiderando outras opções, sugere-se que a língua oficial do Tribunal 
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Internacional Tributário seja o inglês, considerando a importância e a fluência que este idioma 

tem atualmente no mundo. 

 

2.5.3.4- Desenvolvimento do processo 

 No que concerne ao decorrer do processo propriamente dito, defende-se que o 

mesmo se estruture em três fases. 

 A primeira etapa é uma fase escrita, que corresponde essencialmente aos articulados. 

Cada um dos Estados envolvidos no litígio tem aqui a oportunidade e dever de apresentar a 

sua versão dos factos. E tem que fazê-lo respeitando quatro requisitos básicos: 

i) O texto tem que ser estruturado em artigos, com o objetivo de facilitar a sua 

compreensão e a distinção da matéria relevante a ser apreciada; 

ii) O articulado tem que ser em língua inglesa, sendo este o idioma oficial do Tribunal 

Internacional Tributário; 

iii) Têm que ser indicados os meios de prova que a parte qualifique como pertinentes, 

nomeadamente testemunhas que considere que devem ser ouvidas, ou 

documentos que pense que devem ser analisados; 

iv) A indicação do representante do Estado, que terá a obrigatoriedade de estar 

presente na audiência a decorrer na fase oral. Considerando os seus próprios 

interesses, o país deverá escolher um bom representante, com elevada 

competência e um sólido conhecimento do caso. 

 No que diz respeito ao prazo, após receber uma manifestação de vontade de que um 

litígio lhe seja submetido, nos termos anteriormente descritos, o Tribunal Internacional 

Tributário tem que enviar uma notificação escrita aos Estados a informá-los da sua admissão 

nesse sentido. Os articulados têm que ser enviados pelas partes ao Tribunal, no prazo de 30 

dias, a contar da data de receção da mencionada notificação, sendo recebidos e organizados 

pela secretaria do Tribunal Internacional Tributário. Os textos devem ser enviados tanto por 

via postal, como por meios eletrónicos. 

 Tendo em consideração o número de magistrados que o Tribunal efetivamente tenha e 

a complexidade de que o litígio em causa possa revestir-se, sendo o caso bilateral, deve ser 

julgado por três juízes; e por cinco juízes, no caso de ser multilateral. A escolha destes 

números justifica-se não só por serem ímpares, o que facilita, havendo desacordo, o recurso 

ao método da maioria, mas também para tentar acelerar o processo, de forma a obter-se uma 
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resolução mais rápida do litígio. Os magistrados devem ser escolhidos para cada caso de forma 

aleatória, no próprio Tribunal, visando-se com isso atingir o máximo de imparcialidade. 

 A segunda etapa corresponde a uma fase de instrução ou produção de prova. Para 

começar, os meios de prova a serem admitidos são a prova documental, testemunhal, pericial 

(por escolha do próprio Tribunal, por uma questão de imparcialidade), e, como novidade, a 

audição do próprio contribuinte, que será mencionada com mais detalhe abaixo. 

 Nesta segunda fase, os juízes do Tribunal Internacional Tributário que estejam 

envolvidos no caso devem analisar os documentos que considerem relevantes, bem como 

socorrer-se do auxílio de peritos, quando o considerem necessário. A audição de testemunhas 

e do contribuinte não ocorre neste momento, mas sim na audiência final. Assim, nesta etapa, 

pretende-se apenas que os magistrados comecem a criar a sua própria convicção. 

 A terceira etapa é a fase oral, que se traduz essencialmente na realização de uma 

audiência de julgamento final. Conforme foi referido, considerando o número de juízes 

encarregados do caso, a mesma desenvolve-se em tribunal coletivo, e não singular. O 

presidente, uma vez mais por questões de imparcialidade, deverá ser escolhido de forma 

aleatória. 

 A primeira parte da audiência consiste na audição do contribuinte, nos casos em que 

tal seja aplicável, bem como na produção da prova testemunhal, o que corresponde a serem 

inquiridas as testemunhas que os Estados tenham indicado nos seus articulados, bem como 

outras que os juízes do Tribunal Internacional Tributário considerem pertinentes. Duas breves 

notas que se consideram adequadas: primeiro, quem deve ter competência para fazer a 

inquirição são os próprios magistrados, uma vez que os representantes dos Estados não atuam 

aqui exatamente como advogados, reservando-se, no entanto, a possibilidade de estes 

sugerirem aos juízes determinadas questões que possam ser feitas; segundo, tendo em conta 

as diferenças de linguagem e especificidades de cada situação, e embora a audiência decorra 

em inglês, devem ser usados intérpretes na comunicação com os contribuintes e as 

testemunhas. 

 Neste ponto concorda-se com ZVI D. ALTMAN, no sentido de que estas audições 

envolvem elevados e substanciais custos a nível de logística, viagens e comunicação, tanto 

para os Governos, como para os contribuintes. Considerando a necessidade de limitar estes 

custos ao máximo, o autor sugere que se recorra ao uso do método de videoconferência, 
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comparecendo as pessoas a serem ouvidas nos tribunais nacionais dos Estados, mediante 

marcação prévia154. 

 Por fim, há espaço para os representantes dos Estados, caso assim o desejem, fazerem 

uma última intervenção, a nível oral, como uma espécie de conclusão, assemelhando-se então 

este momento à figura das alegações orais. 

 Apenas decorridas todas estas fases, podem os juízes formar a sua convicção e 

preparar-se para a responsabilidade de tomar uma decisão final na resolução do litígio. 

 

2.5.3.5- As partes 

 Embora alguns pontos já decorram do que foi mencionado supra, aborda-se 

propriamente o tema das partes envolvidas no processo. 

 No que diz respeito aos Estados, estas são as partes por excelência, este estatuto está-

lhes consagrado, especialmente considerando a sua soberania tributária. Têm, portanto, o 

direito e dever de apresentar os seus articulados, indicar os seus meios de prova, arrolar as 

suas testemunhas, bem como eleger um representante para estar presente na audiência final. 

Uma vez mais se sublinha que este representante deve ser bem escolhido, com base na sua 

competência e conhecimento do caso, de forma a efetivamente defender os interesses do país 

em causa. O domínio do inglês, enquanto língua oficial, é fulcral. 

 Em relação ao contribuinte, reside aqui o que se pretende que seja uma inovação. 

Defende-se aqui uma posição intermédia sobre este problema da participação do sujeito 

passivo. Assim, não lhe deve ser atribuído propriamente o estatuto formal de parte, mas sim 

criar-se uma posição processual mais adequada às necessidades, que se adapte melhor às 

circunstâncias específicas deste tipo de casos. 

 Esta condição, que se designa como assistente, expressa-se, em primeiro lugar, numa 

faculdade. Quer dizer que o contribuinte terá que manifestar intenção de se constituir como 

tal, não sendo um pressuposto, uma condição a priori. De igual forma, significa que o sujeito 

                                                           
154 “However, conducting such hearings would involve substantial legal, travel and communication costs 
on the part of tax administrations and taxpayers. (…) For these reasons it is imperative that the design 
limit as much as possible such costs. (…) The suggested solution to this concern was found in the use of 
videoconferencing technology. (…). The system could be installed in designated domestic courts in the 
member countries. Witnesses from these countries will be summoned by the domestic court to appear 
at a predetermined date and time and a two-way videoconference would be conducted with the ITT 
panel sitting somewhere else”. ZVI D. ALTMAN, Dispute Resolution under Tax Treaties …, op. cit., p.441 e 
442. 
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passivo não é obrigado a usar este direito. O Tribunal Internacional Tributário, no início do 

processo, tem que notificar o contribuinte desta possibilidade; caso este o deseje exercer, 

deverá enviar um requerimento escrito ao Tribunal expressando a sua vontade. 

 Em segundo lugar, esta possibilidade significa poder acompanhar o desenrolar do 

processo, mas apenas ter direito a participar nele de forma parcial. Assim, na fase escrita, o 

contribuinte não intervém. Por outro lado, na fase oral, na audiência de julgamento final, 

conforme foi exposto, está reservada ao sujeito passivo a faculdade de ser ouvido, de prestar o 

seu próprio depoimento, perante os juízes do Tribunal Internacional Tributário. No caso de o 

contribuinte ser uma empresa, terá que enviar um seu representante legal para desempenhar 

esta função. 

 Esta posição, que se defende, justifica-se pelo facto de o contribuinte vir a ficar 

efetivamente vinculado pela decisão que o Tribunal Internacional Tributário tome, conforme 

será abordado adiante. Ponderando que foi ouvido e que as suas próprias declarações foram 

consideradas, será mais legítima e justa para o sujeito passivo a resolução que venha a ser 

alcançada pelo órgão jurisdicional. Por outro lado, consegue-se assim atingir, sem que seja de 

forma demasiado extrema, um dos grandes objetivos dos contribuintes que foi referido 

anteriormente, o de assegurar, de alguma forma, a sua participação na resolução do litígio. 

 

2.5.3.6- A lei aplicável 

 No que concerne à lei e fontes de Direito a serem utilizadas pelo Tribunal Internacional 

Tributário, segue-se o que foi exposto em momento anterior. 

 Antes de mais, deve relevar a interpretação da própria Convenção Internacional contra 

a Dupla Tributação em questão (ou as próprias Convenções, sendo um litígio multilateral). 

Também os princípios de direito internacional público não podem ser esquecidos. 

 Realça-se a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados e, ponderando o 

destaque das Convenções Modelo mais emblemáticas atualmente (Convenção Modelo OCDE e 

Convenção Modelo das Nações Unidas, abordadas anteriormente), os comentários a estas 

Convenções Modelo também devem ser considerados. 

 Por fim, o recurso à legislação nacional dos Estados deve ser evitado. Também o uso 

da equidade não deve ser permitido ao Tribunal Internacional Tributário, na resolução de 

conflitos emergentes das Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação. 
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2.5.3.7- A repartição de custos 

 Um ponto que também importa definir é o da distribuição de custos a operar no 

Tribunal Internacional Tributário, visando que este não se torne demasiado oneroso. 

 Numa primeira fase, surge o problema de implementação do próprio Tribunal. Tendo 

em conta a sua vocação internacional, a única solução parece ser os custos iniciais serem 

suportados pelos próprios Estados, bem como recorrer a fundos internacionais comuns 

existentes. Nesta repartição, o montante do contributo a ser prestado terá que considerar 

ainda as desigualdades entre as nações mais favorecidas e menos favorecidas. 

 Numa segunda fase, uma vez o Tribunal Internacional Tributário estando em 

funcionamento, sugere-se que seja paga pelos Estados uma espécie de propina, mensal ou 

anual, conforme fosse acordado pelos mesmos, que assegurasse a manutenção deste órgão 

jurisdicional. Isso implica que exista no Tribunal uma secção financeira, encarregada de gerir 

estes dinheiros e prestar contas aos Estados. Estes relatórios de contas a elaborar devem ser 

detalhados, anuais e públicos ou de livre acesso. 

 Pretende-se assegurar, desta forma, o dia-a-dia essencial do Tribunal. Pressupondo 

que tal será suficiente, de cada vez que um litígio seja submetido ao Tribunal Internacional 

Tributário, nem os Estados, enquanto partes, nem os contribuintes terão que pagar outros 

encargos ou emolumentos. Ressalva-se, no entanto, que os custos das deslocações e estadia, 

tanto dos representantes dos Estados como do contribuinte, na fase de audiência final de 

julgamento, têm que ser suportados pelos próprios. Esse encargo sem prejuízo de apoios e 

benefícios internos instituídos nos próprios países. 

 Finalmente, na distribuição de custos, deve ser prestada assistência aos países em vias 

de desenvolvimento, tendo em conta a desigualdade de recursos, face aos países 

desenvolvidos. Uma forma, que se sugere, para aplicar esta resolução é exigir uma 

contribuição menor aos países mais carentes na propina a ser paga para assegurar o 

funcionamento do Tribunal Internacional Tributário. 

 

2.5.3.8- A decisão final 
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 Uma vez terminada a audiência de julgamento final, chega a altura de os juízes do 

Tribunal Internacional Tributário tomarem a decisão final de resolução do litígio. Sobre esta, 

formulam-se várias sugestões: 

i) A decisão deve ser tomada no prazo de 30 dias, a contar da data da audiência de 

julgamento final, sob pena de se alongar em demasia a resolução do caso. Este 

prazo parece adequado, considerando o número de juízes envolvidos no processo. 

No entanto, equaciona-se que este prazo possa ser alargado em situações que 

sejam de especial complexidade; 

ii) A decisão tem que ser bem fundamentada, expressando os factos e o direito, de 

forma clara, expressa e acessível, de tal forma que seja percetível tanto para os 

sujeitos implicados no caso, como para outros contribuintes ou Estados que 

procurem orientação para o seu próprio problema; 

iii) Preferencialmente, pretende-se que os juízes cheguem a acordo sobre a decisão; 

caso tal não suceda, deverá ser usado o método de maioria simples (uma vez que 

o número de magistrados é sempre ímpar, não há necessidade de o voto do 

presidente representar voto de qualidade, salvo se um deles, por algum motivo, 

não estiver presente). As declarações de voto vencido devem ser admitidas e 

anexadas à decisão final; 

iv) A decisão tem que ser escrita e assinada pelos juízes; 

v) A decisão tem que ser notificada por via postal (e por meios eletrónicos, se assim 

se entender) aos Estados e ao contribuinte em questão. 

 Uma vez cumpridos todos estes pressupostos, a decisão torna-se vinculativa para 

todos os sujeitos envolvidos no processo, ou seja, as partes (Estados) e o contribuinte 

(independentemente de este último ter usado ou não a faculdade de se constituir como 

assistente). Esta opção é justificada, considerando todos os recursos envolvidos na produção 

de uma decisão final deste género, nomeadamente o tempo, o trabalho e os meios 

económicos, que seriam totalmente desperdiçados se sucedesse o contrário. 

 A decisão final tem efeitos inter partes, e não erga omnes; ou seja, os seus efeitos 

vinculam apenas as partes no caso concreto, é restrita, logo não tem eficácia geral. 

 Por fim, a decisão serve de orientação para outros casos com contornos semelhantes, 

mas não cria precedente, não obriga o Tribunal a decidir da mesma forma. Têm-se em conta as 

particularidades de cada caso concreto, mas sem prejuízo de se manter a coerência e a 

igualdade nas situações que possam ser tratadas do mesmo modo. 
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2.5.3.9- Publicidade ou caráter sigiloso e confidencial 

 Outra das questões, de particular importância, que tem vindo a ser suscitada no 

desenvolvimento deste trabalho relaciona-se com a escolha entre as duas vertentes opostas: 

entre a publicidade do processo e da decisão final subsequente, ou entre a sua natureza 

confidencial e sigilosa, com todas as consequências que essa opção implica, tanto para os 

Estados, como para os contribuintes. Neste sentido, também aqui se advoga uma posição 

intermédia. 

 Por um lado, defende-se que, no desenrolar do processo, este se deve manter 

confidencial. Quer isto dizer que os articulados dos Estados devem ser mantidos em sigilo 

absoluto, mesmo para a parte contrária (estando unicamente acessíveis aos magistrados), 

assim como a audiência de julgamento final deve decorrer “à porta fechada”, ou seja, sem 

acesso a outros que não os juízes, os representantes das partes (dos Estados) e o próprio 

contribuinte. Esta posição fundamenta-se em dois motivos essenciais: primeiro, por uma 

questão de manutenção de boa reputação internacional dos Estados, e de forma a evitar 

pressões externas; segundo, por questões de concorrência, segredo profissional e estratégias 

negociais dos contribuintes que sejam empresas no mercado internacional. 

 Por outro lado, considera-se que a decisão final deve ser pública. Mais do que isso, os 

acórdãos deverão mesmo ser publicados, por exemplo, por meios eletrónicos, através da 

criação de uma base de jurisprudência associada ao website do Tribunal Internacional 

Tributário. Ressalva-se, no entanto, um ponto importante: os nomes dos Estados envolvidos, 

bem como dos contribuintes em causa, têm que ser substituídos por letras ou algarismos, de 

forma a preservar a sua identidade. Tal sob pena de inutilizar todos os argumentos defendidos 

supra. Esta orientação justifica-se pela necessidade existente, tanto dos contribuintes, como 

dos países (Governos e Administrações Tributárias), em ter linhas orientadoras para casos 

futuros com contornos idênticos, em dispor de luzes para a resolução de conflitos emergentes 

das Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação. 

 

2.5.3.10- As sanções 

 Outro dos problemas mais referidos anteriormente é o facto de inexistir uma 

autoridade supranacional capaz de garantir o cumprimento efetivo das decisões e aplicar 
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sanções aos países, quando necessário. Este é um domínio particularmente sensível, que 

embate com a soberania dos Estados. Sobre esta questão, defende-se um novo equilíbrio. 

 No caso de um determinado Estado decidir não acatar uma decisão do Tribunal 

Internacional Tributário, este último pode aplicar uma sanção única: impedir o acesso desse 

país ao próprio Tribunal, não dirimindo mais os litígios que envolvam esse Estado. Se a parte 

inutiliza todos os esforços e recursos do órgão jurisdicional para alcançar uma solução, não 

tem direito a recorrer ao mesmo. 

 Claro está que esta consequência tem efeitos a nível de reputação e relações 

internacionais do próprio Estado, que assim se vê condicionado face a outros países. Boa 

reputação internacional e diplomacia que, em princípio, as nações desejam manter. 

 Em relação a possíveis sanções económicas a serem aplicadas, com grande 

probabilidade, o efeito seria nulo, uma vez que o Estado simplesmente se recusaria a pagar, 

sem que fosse possível fazer algo para garantir o cumprimento da obrigação. 

 

2.5.4- Articulação com outras formas de resolução de litígios 

 

 Analisa-se agora a relação do Tribunal Internacional Tributário com outros meios de 

resolução de litígios existentes. Antes de mais, com os meios internos; depois, com os meios 

internacionais referidos anteriormente: o Procedimento Amigável, o processo de arbitragem, o 

Tribunal de Justiça da União Europeia e o Tribunal Internacional de Justiça. 

 

2.5.4.1- Os meios internos 

 No que concerne à articulação com os meios internos dos Estados, distinguem-se 

quatro perspetivas possíveis em que possa existir incompatibilidade. 

 Em primeiro lugar, em relação às vias de natureza administrativa, advoga-se a 

supremacia do Tribunal Internacional Tributário. Assim: 

1) Se a pretensão do contribuinte já tiver sido apreciada em sede administrativa, tal não 

obsta a que a mesma possa ser levada à consideração do Tribunal;  
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2) Quando o procedimento administrativo estiver a decorrer, deverá ser terminado, por 

uma questão de economia de esforços e recursos, uma vez que a decisão do órgão 

jurisdicional prevalecerá no final;  

3) Caso o sujeito passivo apele para o Tribunal Internacional Tributário, os órgãos 

administrativos já não poderão pronunciar-se sobre o mesmo litígio.  

 Esta posição fundamenta-se na importância do órgão jurisdicional e na ideia de que a 

última palavra, nestas matérias, deve pertencer ao poder judicial, por uma questão de 

independência e imparcialidade. 

 Caso diverso é o da confrontação com o poder judicial do próprio Estado soberano. 

Como tal, em segundo lugar, se o litígio já tiver sido dirimido pelos tribunais nacionais de um 

dos Estados em causa, ou seja, se existir caso julgado ou decidido, o Tribunal Internacional 

Tributário não poderá pronunciar-se sobre o mesmo. Ainda que as decisões dos tribunais 

nacionais apenas vinculem a Administração Tributária do seu próprio país, a decisão do 

Tribunal Internacional Tributário só criaria obrigações para uma das partes, pelo que não 

parece coerente o Tribunal dirimir o litígio. Consequentemente, o facto de um determinado 

contribuinte recorrer aos tribunais nacionais implica a sua renúncia à possibilidade de o seu 

problema ser levado ao Tribunal Internacional Tributário. Esta opção justifica-se pelo respeito 

que deve existir tanto pelo princípio da soberania tributária dos Estados, como pelos seus 

órgãos jurisdicionais. Sobrepor a decisão do Tribunal Internacional Tributário seria uma afronta 

direta a este princípio. 

 Em terceiro lugar, se o caso estiver pendente, seja a decorrer nos tribunais nacionais 

de um determinado Estado, seja no próprio Tribunal Internacional Tributário, defende-se que 

o contribuinte tem que fazer obrigatoriamente uma escolha. Apenas poderá iniciar um novo 

processo, mediante a desistência definitiva do que já estiver a decorrer. Cabe, então, ao 

sujeito passivo optar por um dos meios, renunciando ao outro. Isso explica-se pela ideia de 

respeito mútuo que tem que existir entre os órgãos jurisdicionais, bem como pela soberania 

tributária dos Estados, pretendendo-se evitar conflitos de jurisdição. 

 Por fim, em quarto lugar, caso o litígio já tenha sido dirimido pelo Tribunal 

Internacional Tributário, existindo caso julgado ou decidido, os tribunais nacionais não se 

poderão pronunciar sobre o mesmo. Na lógica demonstrada anteriormente, a decisão do 

Tribunal vincula ambas as partes, pelo que seria incoerente um tribunal nacional decidir de 

outra forma. Esta posição alicerça-se em duas ideias: por um lado, no respeito mútuo e 

reciprocidade que deve existir entre os órgãos jurisdicionais, já que, como mencionado antes, 
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o Tribunal Internacional Tributário também não se pode pronunciar sobre uma situação que já 

tenha sido dirimida por um tribunal nacional; por outro lado, na importância que se pretende 

que o Tribunal Internacional Tributário tenha, enquanto órgão supranacional, e no respeito 

que os Estados devem ter pelas obrigações que assumem a nível internacional, que devem 

prevalecer, considerando o seu valor. 

 

2.5.4.2- O Procedimento Amigável 

 Sobre o Procedimento Amigável, deve ser realçado um aspeto principal. Um 

determinado litígio apenas será dirimido pelo Tribunal Internacional Tributário se e quando as 

negociações dos Estados, em sede de Procedimento Amigável, falharem. E sempre mediante o 

respeito pelos prazos anteriormente referidos. Logo, é esta articulação que deve ser feita 

entre o Tribunal Internacional Tributário e o Procedimento Amigável. 

 Naturalmente, na situação de já existir uma decisão do Tribunal Internacional 

Tributário (caso julgado), não poderá ser iniciado qualquer novo Procedimento Amigável para 

negociação da mesma questão. 

 

2.5.4.3- O processo de arbitragem 

 Em relação ao processo de arbitragem, parte-se do princípio de que a decisão arbitral 

vincula as partes. Como tal, respeita-se a escolha que deve ser feita entre recorrer a um painel 

arbitral, ou apelar para o Tribunal Internacional Tributário na resolução de um litígio. Assim, 

serão aplicadas as mesmas ideias desenvolvidas para a articulação com os tribunais nacionais. 

Ressalva-se apenas um ponto, assente no facto de a decisão ser vinculativa: defende-se que 

deve ser dada hipótese de escolha ao contribuinte, devendo ser este quem opta entre o caso 

ser decidido pelos árbitros ou pelos juízes do Tribunal. 

 Em primeiro lugar, se o litígio tiver sido resolvido através do processo de arbitragem, a 

decisão deve ser respeitada e o Tribunal Internacional Tributário não poderá pronunciar-se 

novamente. Defende-se esta ideia tanto pela natureza vinculativa da decisão arbitral, quanto 

pelo respeito que o Tribunal Internacional Tributário, enquanto novo meio de resolução de 

litígios, tem que ter pelos já existentes. Consagra-se, no entanto, uma exceção. Conforme foi 

anteriormente mencionado, inexiste atualmente um órgão acima dos Estados, com a 

competência para assegurar o cumprimento das decisões e aplicar sanções aos países. 
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Partindo deste pressuposto, o contribuinte pode perceber que fez uma escolha errada, ao 

preferir a decisão do painel arbitral, já que um dos Estados pode simplesmente não acatar a 

mesma. Ou até um dos Estados envolvidos pode verificar que o seu homólogo não respeita a 

decisão arbitral. Única e exclusivamente nesta situação de incumprimento, se advoga que se 

possa recorrer ao Tribunal Internacional Tributário para tentar solucionar a mesma questão. 

 Em segundo lugar, estando um dos processos pendente, o contribuinte é obrigado a 

eleger qual dos meios quer, renunciado ao outro de forma definitiva. Esta obrigação assenta 

numa questão de coerência, bem como economia de esforços e recursos. 

 Por fim, já existindo caso julgado pelo Tribunal Internacional Tributário, não deve ser 

possível recorrer ao processo de arbitragem. Mais uma vez, esta ideia baseia-se em questões 

de reciprocidade e respeito mútuo, na importância do Tribunal Internacional Tributário e na 

posição de que a última palavra nestas matérias deve pertencer a um órgão jurisdicional. 

 

2.5.4.4- O Tribunal de Justiça da União Europeia 

 O Tribunal de Justiça da União Europeia, enquanto órgão jurisdicional, e tendo âmbito 

supranacional, neste ponto, merece o mesmo respeito que os tribunais nacionais. Como 

consequência, são aplicadas as mesmas posições já definidas e defendidas. Relembram-se 

apenas dois pormenores: este Tribunal tem jurisdição limitada em termos espaciais, 

abrangendo apenas países que sejam Estados-Membros da União Europeia, pelo que só se 

consideram estas situações; até hoje, unicamente o Tratado celebrado entre a Áustria e a 

Alemanha, em Agosto de 2000, atribuiu jurisdição ao Tribunal de Justiça da União Europeia. 

 No caso de o Tribunal de Justiça já se ter pronunciado sobre o caso, o Tribunal 

Internacional Tributário não o poderá fazer. Respeita-se assim o Tribunal de Justiça da União 

Europeia e mantém-se a coerência na atuação de ambos os órgãos jurisdicionais. Isto não 

obstante o Tribunal Internacional Tributário poder ser mais adequado para lidar com este tipo 

de situações, tendo em conta a sua índole especializada. 

 Caso algum dos processos se encontre pendente, uma vez mais, o sujeito passivo é 

obrigado a selecionar um dos tribunais e renunciar à jurisdição do outro. Remete-se para os 

motivos antes expostos para justificar esta opinião (essencialmente economia de esforços, 

tempo e recursos). 
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 Se já existir caso decidido do Tribunal Internacional Tributário, o Tribunal de Justiça da 

União Europeia deverá respeitar este facto e não se pronunciar novamente. Isto por questões 

de reciprocidade, e atendendo à natureza especializada do Tribunal Internacional Tributário 

nestas matérias de resolução de conflitos emergentes das Convenções Internacionais contra a 

Dupla Tributação, sendo portanto mais apropriado. 

 

2.5.4.5- O Tribunal Internacional de Justiça 

  Não há muito a acrescentar, em relação ao Tribunal Internacional de Justiça, face ao 

que foi dito sobre o Tribunal de Justiça da União Europeia. Ambos merecem a mesma 

consideração, logo são aplicados os mesmos princípios. As diferenças residem apenas no facto 

de o Tribunal Internacional de Justiça ter âmbito universal e no Tratado que o elegeu como 

meio de resolução de litígios, que foi o celebrado entre a Suécia e a Alemanha, em 1992. 

 Repetindo a ideia anterior, se o Tribunal Internacional de Justiça já tiver decidido o 

caso, o Tribunal Internacional Tributário não interfere. Os fundamentos para tal são os 

mesmos expostos previamente, embora se realce a natureza especializada e mais adequada do 

Tribunal Internacional Tributário. 

 Uma vez mais por razões de coerência e poupança de recursos e esforços, estando a 

decorrer qualquer um dos processos, o contribuinte necessariamente opta por um destes dois 

tribunais para resolução do seu problema. 

 Havendo caso julgado do Tribunal Internacional Tributário, o Tribunal Internacional de 

Justiça não pode intervir, demonstrando assim respeito mútuo, atenta a reciprocidade, 

essencial para a coexistência dos dois órgãos jurisdicionais. Sublinha-se novamente a índole 

especializada do Tribunal Internacional Tributário na resolução destas matérias. 

 

2.5.5- Vantagens 

 

 À semelhança do que já foi feito, em relação à instituição do Tribunal Internacional 

Tributário serão analisadas duas perspetivas: a do contribuinte e a do Estado, mais 

particularmente o Governo e a Administração Tributária. 
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2.5.5.1- Para o contribuinte 

 A primeira e grande vantagem que o Tribunal Internacional Tributário traz ao 

contribuinte é o facto de efetivamente ser conseguida uma resolução para o seu problema. 

Contrariamente ao Procedimento Amigável, em que não há garantia de se solucionar o caso, o 

Tribunal tem a obrigação de emitir uma decisão. Esta é precisamente a sua função, a sua razão 

de ser. Contrariam-se assim as possíveis incertezas e inseguranças do contribuinte neste 

ponto. 

 Um dos grandes problemas com que o sujeito passivo se defrontava anteriormente é a 

questão do fator temporal, do longo período de espera. Conforme já foi exposto, pretende-se 

encurtar ao máximo o tempo de resolução do litígio, sugerindo-se prazos para alcançar este 

objetivo. Assim, para além de se estabelecerem novos limites para atingir um consenso, em 

sede de Procedimento Amigável, o próprio Tribunal Internacional Tributário tem um razoável 

período de 30 dias para emitir uma decisão final. Tudo isto representa uma visível vantagem 

para o contribuinte, tornando o Tribunal um meio adequado para prosseguir o seu fim. 

 O facto de se exigir o consentimento do contribuinte para que o caso seja levado ao 

Tribunal Internacional Tributário é também benéfico para este, sendo sempre uma faculdade, 

uma hipótese de escolha que o sujeito passivo tem.   

 Outra das maiores desvantagens apontada em relação a outros meios de resolução de 

litígios relacionava-se com o estatuto do contribuinte e a sua posição e participação limitadas. 

Com a criação da posição processual de assistente, que foi desenvolvida antes, soluciona-se 

este problema. Embora a mesma não seja plena, já que o sujeito passivo continua a não ser 

parte formal, consagra-se o direito de efetivamente acompanhar o desenrolar do processo e 

apresentar a sua posição em juízo, expondo a sua versão dos factos. Considera-se que tal 

direito representa um progresso nesta questão, especialmente tendo em conta que é o sujeito 

passivo quem tem um conhecimento mais direto e próximo do caso. 

 Com a criação do Tribunal Internacional Tributário, passa a existir uma autoridade 

supranacional com competência para aplicar uma sanção particular, o que, aliado à pressão 

internacional, se espera que sirva como garantia de um maior cumprimento das decisões que 

venham a ser tomadas. Ainda que este facto não traduza uma certeza absoluta, não deixa de 

ser um benefício para o contribuinte, aumentando, em consequência, a sua sensação de 

segurança e confiança. 



107 
 

 Ao contrário do que foi referido para outros órgãos jurisdicionais, o Tribunal 

Internacional Tributário é apenas composto por juízes especializados em matérias tributárias 

internacionais, pretendendo-se que estes sejam profissionais de elevada competência e 

reconhecimento. Noutra vertente, manifesta-se igualmente preocupação em assegurar a sua 

independência a todos os níveis. Como tal, a conjugação destes dois fatores é uma maior 

garantia de vir a conseguir-se uma composição justa e equitativa do litígio. 

 Com o modelo de funcionamento do Tribunal Internacional Tributário que foi 

desenvolvido, bem como com as alterações sugeridas ao Procedimento Amigável, ainda que 

não exista realmente efeito suspensivo do pagamento de tributos, o encargo passa a ser 

faseado, para além de se reservar a possibilidade de ser prestada caução idónea por parte do 

sujeito passivo, em alternativa. Perspetiva-se esse facto como uma boa vantagem para o 

contribuinte, sendo um avanço neste problema. 

 A publicação de decisões emitidas pelo Tribunal Internacional Tributário, nos termos 

supra descritos, permite obter duas vantagens: primeiro, as mesmas servem de orientação e 

guia para outros contribuintes com casos com contornos semelhantes; segundo, assegura a 

necessária confidencialidade, principalmente para os sujeitos passivos que sejam empresas, 

em questões de concorrência e estratégias negociais.  

 Prevê-se que o Tribunal Internacional Tributário tenha capacidade para lidar quer com 

litígios bilaterais, quer com disputas multilaterais, mais complexas, por princípio. Esta aptidão 

(ou falta dela) para dirimir este último grupo de casos tem sido uma das grandes dificuldades 

encontradas previamente.   

 

2.5.5.2- Para o Governo e a Administração Tributária 

 A primeira vantagem que se aponta para o lado dos Estados é a questão da sua 

desresponsabilização. Havendo um órgão próprio a dirimir os litígios que emergem do uso e 

aplicação das Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação, deixa de recair sobre os 

países o encargo de solucionarem o problema, que representa uma grande responsabilidade, 

com todas as consequências que daí advêm. Usando uma expressão apropriada, é-lhes “tirado 

o peso das costas”. 

 Relacionado com o ponto anterior, encontra-se a possibilidade de uma melhor 

manutenção das boas relações entre os Estados. Uma vez que deixam de ser os próprios países 

a decidir a questão, transferindo esta competência, existindo consequentemente menor 
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responsabilização, prevê-se que isso tenha um efeito positivo nas relações internacionais, na 

diplomacia, diminuindo, assim, as tensões entre os Estados. 

 Em contrapartida, a possibilidade que o Tribunal Internacional Tributário tem de 

aplicar a suprarreferida sanção, visando-se que isso assegure um cumprimento mais efetivo 

das suas decisões por parte dos Estados, pode ser encarado como uma vantagem para a parte 

contrária, que assim vê a questão definitivamente resolvida. 

 Para além do contribuinte, também os Governos e Administrações Tributárias 

beneficiam da exigência de os magistrados do Tribunal Internacional Tributário serem 

profissionais especializados, escolhidos com base na sua competência e reconhecimento, e da 

preocupação em assegurar o máximo da sua independência, pois é igualmente uma vantagem 

o facto de se atingir decisões melhores e mais justas. É, inclusive, um objetivo comum a ser 

prosseguido por ambas as partes. 

 Em termos de balizas temporais, os Governos e Administrações Tributárias também 

beneficiam de uma mais rápida resolução do litígio, tendo em conta os prazos já especificados, 

que se pretendem ver aplicados. 

 Conforme foi mencionado para os sujeitos passivos, o equilíbrio encontrado entre 

publicidade ou caráter confidencial e sigiloso do processo e da decisão final, traz benefícios 

tanto para os Governos e Administrações Tributárias que procurem linhas orientadoras para 

lidar com casos similares, como para os Estados que desejem manter positiva a sua reputação 

internacional e não sofrer pressões externas. Assim, tentou-se encontrar o melhor para ambos 

os lados. 

 Ao contrário do que sucede com o Tribunal de Justiça da União Europeia, que tem uma 

jurisdição limitada em termos espaciais, o Tribunal Internacional Tributário tem uma vocação 

global. Assim, é um benefício para os Estados, que passam a ter um mecanismo onde podem 

resolver disputas que surjam com qualquer outro país. 

 Outro dos pontos com o qual se revelou particular preocupação foi a redução das 

desigualdades, entre os países desenvolvidos e os países em vias de desenvolvimento, no 

acesso ao Tribunal Internacional Tributário, sugerindo-se alguma atenção para com estes 

últimos, por exemplo, através da redução do montante total da sua contribuição. Essa é uma 

vantagem para os Estados com menos recursos e possibilidades. 

 Tal como para o contribuinte, também para o Governo e para a Administração 

Tributária é um patente benefício a aptidão que se espera que os juízes do Tribunal 
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Internacional Tributário efetivamente tenham para lidar com casos multilaterais, contornando-

se assim um grande obstáculo dos anteriores meios de resolução de litígios que foram 

referidos. 

 A criação de um sistema deste género permitiria eliminar a atual complexidade, 

consequência de existirem sistemas paralelos para resolução do mesmo tipo de litígios. De 

facto, a criação de um Tribunal Internacional Tributário traria uma vantajosa uniformização. 

Mais positivo para o Governo e a Administração Tributária, como já foi exposto, é o facto de se 

impedir que o contribuinte prossiga várias vias simultaneamente, desperdiçando assim 

recursos, tanto a nível interno, como internacional. 

 

2.5.6- Desvantagens 

 

 Finaliza-se com o mesmo esquema que foi escolhido até agora, abordando 

separadamente os dois lados opostos: o do contribuinte e o do Governo e da Administração 

Tributária. Visa-se, em consequência, obter uma perspetiva mais completa das desvantagens 

que a criação do Tribunal Internacional Tributário poderá, eventualmente, acarretar para os 

sujeitos envolvidos. 

 

2.5.6.1- Para o contribuinte 

 Uma desvantagem a indicar para o contribuinte é o facto de não ser possível 

assegurar, com total certeza, o cumprimento das decisões emitidas pelo Tribunal Internacional 

Tributário por parte dos Estados. No entanto, espera-se que, com a sanção única analisada, 

aliada à pressão internacional, os países optem por acatar a resolução. 

 Apesar de se pretender reduzir ao máximo os custos implicados no Tribunal 

Internacional Tributário, os contribuintes que pretendam acompanhar a audiência de 

julgamento final e fazer valer a sua posição em juízo têm que suportar as suas próprias 

despesas, nomeadamente deslocações e estadia. Mas considera-se que isso é um prejuízo 

menor, face a eventuais outros custos que o acesso ao Tribunal pudesse implicar, para além de 

se esperar que, em alguns casos, existam apoios internos dos Estados, dos quais os 

contribuintes se possam socorrer. 
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 Como foi demonstrado em momento anterior, mais propriamente na relação do 

Tribunal Internacional Tributário com outras formas de resolução de litígios, o contribuinte é 

obrigado a optar por uma das vias, não podendo prosseguir várias ao mesmo tempo. Assim, há 

uma redução das suas possibilidades, o que acarreta um efeito negativo para o sujeito passivo. 

Mas esse facto parece aceitável, face ao problema de economia de recursos e tempo 

despendidos, bem como considerando todos os outros benefícios que são trazidos ao 

contribuinte pela criação do Tribunal Internacional Tributário.  

 O modelo de funcionamento presentemente desenvolvido para o Tribunal 

Internacional Tributário não reserva ao contribuinte o estatuto formal de parte, que é algo que 

o sujeito passivo, por princípio, ambiciona, logo isso é uma desvantagem. No entanto, 

encontrou-se um ponto intermédio, com a criação da posição processual de assistente, que já 

representa um progresso sobre esta questão, principalmente considerando que essa é uma 

das maiores limitações inerentes ao Procedimento Amigável. 

 

2.5.6.2- Para o Governo e a Administração Tributária 

 A desvantagem mais patente da criação do Tribunal Internacional Tributário para os 

Estados é a perda de parte da sua autonomia e soberania tributárias. Conforme será abordado 

posteriormente com mais detalhe em secção autónoma, esta possibilidade de transferir 

competências e poder de decisão, em matéria de impostos, para uma autoridade 

supranacional é uma realidade sensível, que os países têm afincadamente tentado evitar. 

Prova disso é o facto de atualmente ainda inexistir um Tribunal Internacional Tributário, não 

obstante a criação de tantos outros órgãos internacionais, inclusive tribunais, com 

competência noutras matérias. Assim, este afigura-se como a maior desvantagem para os 

Estados. 

 Associado ao ponto anterior, agravando ainda os seus efeitos, encontra-se o facto de o 

Tribunal Internacional Tributário ter o poder de aplicar uma sanção nos casos de não 

cumprimento por parte dos Estados, como consequência direta de as decisões do órgão 

jurisdicional serem vinculativas. Esta ideia colide com a realidade existente, mas, primeiro, 

considera-se que é uma consequência de gravidade menor, não é demasiado ofensiva ou 

invasiva para os países; depois, a mesma respeita a ideia de proporcionalidade, é justificada 

pelos fins que se visam atingir, seja tanto a tentativa de não desperdiçar os recursos e tempo 

despendidos pelo Tribunal Internacional Tributário, como o de efetivamente alcançar uma 

composição definitiva do litígio. 
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 Outra questão desenvolvida em relação ao funcionamento do Tribunal Internacional 

Tributário, que poderá não ser bem recebida pelos Estados, é a participação mais direta do 

contribuinte, a nova posição processual de assistente que lhe é concedida. Em regra, os países 

preferem impedir a intervenção do sujeito passivo. Não obstante, realça-se que o referido 

estatuto é intermédio, não sendo o contribuinte efetivamente parte formal no processo, o que 

mitiga esta desvantagem. Espera-se, nestes termos, que os Estados aceitem esta nova 

condição.     

 Do ponto de vista financeiro, a criação do Tribunal Internacional Tributário é um 

encargo para os Estados, que têm que suportar a sua instituição e funcionamento, através do 

pagamento de contribuições mensais ou anuais, conforme seja previamente acordado. Ainda 

assim, já se procurou que esta despesa seja fracionada, de forma a ser mais facilmente 

suportável e, além disso, pretende-se atingir uma vantagem maior, que é a resolução deste 

tipo de litígios. 

 Este referido encargo para os Estados, de ter que sustentar a existência do Tribunal 

Internacional Tributário, pode ainda ser encarado de forma menos recetiva se se confirmar o 

receio de o órgão jurisdicional ter um reduzido volume de trabalho, poucos casos para 

resolver. Sobre esta questão, afirma-se que, não sendo possível conseguir fazer previsões 

efetivas do futuro, de como tudo decorrerá, a composição e despesas do Tribunal devem ser 

adaptadas conforme a necessidade, adequando-se à realidade que surja. Por exemplo, 

reduzindo ou aumentando o número de juízes ao serviço do Tribunal Internacional Tributário, 

ou assegurando o seu funcionamento num edifício menor ou maior. As dificuldades deverão, 

como tal, ser ultrapassadas à medida que forem encontradas. 

 

2.5.7- O princípio da Soberania Tributária dos Estados 

 

 Conforme tem vindo a ser realçado em vários pontos anteriores, uma das maiores 

dificuldades e questões da implementação do Tribunal Internacional Tributário relaciona-se 

com o princípio da soberania tributária dos Estados. Por se entender ser este um problema de 

importância fulcral, reserva-se uma secção autónoma para análise do mesmo. 

 A soberania tributária define-se, nas palavras de PAULA ROSADO PEREIRA, pela 

“manifestação específica da soberania do Estado que lhe permite criar e implementar a sua 

própria política fiscal, exercendo os seus poderes tributários relativamente a situações 
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tributárias internas e a situações tributárias internacionais com elementos de conexão 

relevantes com esse Estado, bem como negociando em matéria tributária com outros 

Estados”155. 

 Assim, a soberania tributária compreende a política fiscal, nomeadamente a 

possibilidade de legislar nesta matéria, bem como os poderes tributários, designadamente 

através das competências dos tribunais nacionais na resolução de litígios, e ainda a faculdade 

de negociar com outros Estados, principalmente através da celebração de Convenções 

Internacionais contra a Dupla Tributação. 

 Não obstante, referindo as limitações que são impostas, em termos de Direito 

Internacional Público, ALBERTO XAVIER afirma que “ (…) na fase atual da convivência entre os 

Estados se considera violação da soberania o exercício extraterritorial da atividade tributária 

em concreto, no território de outro Estado, não sendo aceitável a prática de atos de império 

em território estrangeiro ou a produção automática no estrangeiro de efeitos de atos públicos 

das autoridades nacionais, na ausência de disposições que prevejam uma assistência jurídica 

ou administrativa (…) dos órgãos públicos do foro”156. Como tal, este princípio faz parte da 

identidade de cada Estado, não se aceitando, no entanto, que o poder e a competência em 

matérias tributárias atravessem fronteiras. 

 Como resulta do que foi exposto até ao momento, a eventual criação de um Tribunal 

Internacional Tributário interfere com este princípio da soberania tributária dos Estados. 

 A hipótese de transferir competências e poder de decisão em matéria tributária para 

um organismo supranacional é uma possibilidade que os Estados têm evitado com bastante 

sucesso. Isso pode ser demonstrado pelo facto de ainda hoje inexistir um Tribunal 

Internacional Tributário, apesar da criação de muitos outros órgãos internacionais, inclusive 

tribunais, com competência noutras matérias. Desta realidade pode concluir-se que existe 

receio por parte dos países, ou até mesmo falta de boa vontade, em delegar as referidas 

competências numa autoridade internacional. 

 Por outro lado, diversos aspetos que foram sugeridos em relação ao funcionamento do 

Tribunal Internacional Tributário podem embater com a soberania tributária dos Estados. 

Indicam-se os que se consideram ser mais evidentes: 

                                                           
155 PAULA ROSADO PEREIRA, Princípios do Direito Fiscal Internacional …, op. cit., p.55. 
156 ALBERTO XAVIER, Direito Tributário Internacional …, op. cit., p.764. 



113 
 

i) A faculdade que o contribuinte tem de interpôr um requerimento escrito para que 

o caso seja efetivamente dirimido pelo Tribunal Internacional Tributário; 

ii) A criação da posição processual de assistente, com todas as consequências que daí 

decorrem, principalmente a possibilidade de o contribuinte se fazer ouvir em 

audiência de julgamento final; 

iii) O facto da decisão final do processo ser vinculativa; 

iv) O poder atribuído ao Tribunal Internacional Tributário para aplicar a sanção única, 

visando-se assim assegurar o cumprimento das suas decisões. Em termos 

comparativos, esta parece ser a sugestão que mais diretamente confronta o 

princípio da soberania tributária dos países.  

  

 Reforçando a ideia exposta, todos estes pontos podem colidir com a soberania 

tributária dos Estados. Mas defende-se a posição de que este facto não deve impedir a criação 

do Tribunal Internacional Tributário, fundamentalmente por duas razões. 

 Primeiro, esta restrição é meramente parcial. De facto, não se pretende retirar a 

soberania tributária aos Estados; não se tem qualquer intenção de legislar nestas matérias, em 

vez deles, dirimir todos os litígios tributários em que intervenham, ou substituir-se-lhes na 

negociação de Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação. Propõe-se, tão-somente, 

ajudar a solucionar um tipo específico de conflitos em que, justamente por a competência 

tributária não atravessar fronteiras, por os países não se poderem sobrepor uns aos outros 

(uma vez que têm igual estatuto, não há uma hierarquia entre eles), as dificuldades de 

resolução têm sido acrescidas. Exclusivamente quando os Estados não cheguem a um 

consenso, em sede de Procedimento Amigável, poderá o Tribunal Internacional Tributário 

intervir, em última instância, pelo que, em primeiro lugar, é-lhes facultada a hipótese de serem 

eles mesmos soberanos. 

 Segundo, trata-se de um sacrifício para atingir um bem maior. Em termos 

proporcionais, há de facto cedências por parte dos Estados, mas as mesmas servem 

unicamente para prosseguir um objetivo que se considera superior, que é a efetiva resolução 

de conflitos emergentes das Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação, através do 

superar das limitações do Procedimento Amigável. É essa ponderação que os países têm de 

fazer, avaliar realmente se esta limitação parcial à sua soberania tributária, a que se sujeitarão, 

é ou não digna da prossecução deste objetivo particular. 
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 Sobre este ponto, advoga-se de forma afirmativa; a manutenção do princípio da 

soberania tributária dos Estados não deverá ser obstáculo à implementação do Tribunal 

Internacional Tributário. 

 

2.5.8- Posição final 

 

 A posição final defendida decorre, consequentemente, de todo o trabalho 

desenvolvido até este ponto. A mesma é de que a criação de um Tribunal Internacional 

Tributário será uma nova e mais eficiente possibilidade de resolução de litígios, através do 

superar das limitações e lacunas do Procedimento Amigável previsto no artigo 25.º da 

Convenção Modelo OCDE. 

 As Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação têm como objetivo principal, 

mas não único (sob pena de se ter uma visão demasiado redutora da questão), evitar as 

situações de dupla tributação jurídica internacional. A convenção modelo que mais se tem 

destacado neste campo é a Convenção Modelo OCDE. 

 No entanto, o uso e aplicação destas Convenções não são pacíficos, daí emergindo 

problemas. Tendo em conta essa realidade, o artigo 25.º da Convenção Modelo OCDE prevê o 

recurso ao Procedimento Amigável como forma de resolução de litígios. 

 O Procedimento Amigável é o meio por excelência nesta matéria. Traduz-se, 

sinteticamente, no desenvolvimento de negociações entre as autoridades competentes de 

dois Estados, com vista a alcançar um acordo. Mas este procedimento, apesar de todas as 

vantagens inerentes, apresenta também muitas fragilidades e lacunas, como analisado. 

 Para além de outras desvantagens apontadas, antes de mais, porque os Estados têm 

uma mera obrigação de negociar, mas não de efetivamente chegar a um resultado (pactum de 

negotiado); também pela falta de balizas temporais, que prolongam o tempo de resolução; 

depois, por ser extremamente limitativo em relação ao contribuinte, não lhe sendo dada 

qualquer hipótese de intervir no mesmo; ainda pela natureza legal do acordo atingido, que, 

para além de poder não ser vinculativo, se depara muitas vezes com barreiras legais internas, 

nomeadamente a nível constitucional, que impedem a sua efetiva aplicação. Em consequência, 

não se considera este meio suficiente e completo para resolução deste tipo de casos. 
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 Por outro lado, o número 5 do artigo 25.º da Convenção Modelo OCDE consagra o 

recurso ao processo de arbitragem quando as entidades competentes não tenham conseguido 

chegar a um consenso. Apesar de se esperar que os membros do painel arbitral sejam 

escolhidos com base na sua competência e reconhecimento, e especializados em matérias 

tributárias, bem como que cheguem efetivamente a uma decisão, e que a mesma seja 

vinculativa para as partes, subsistem diversos problemas que fazem com que esta também não 

seja a melhor escolha. 

 Para começar, na maioria dos casos, a cláusula de arbitragem é opcional; depois, são 

os próprios Estados quem define as linhas e normas gerais do processo, pelo que a posição e 

participação do contribuinte, regra geral, mantêm-se limitadas; e, mesmo sendo vinculativa a 

decisão dos árbitros, inexiste uma autoridade supranacional capaz de assegurar o seu 

cumprimento, o que pode inutilizar todos os esforços desenvolvidos. 

 A Convenção Internacional contra a Dupla Tributação celebrada entre a Áustria e a 

Alemanha, em Agosto de 2000, possibilita o recurso ao Tribunal de Justiça da União Europeia 

para dirimir esta espécie de casos. Tal opção traz algumas vantagens, nomeadamente o facto 

de se exigir o consentimento do contribuinte para a submissão do litígio ao órgão jurisdicional, 

ou o de se beneficiar de uma estrutura previamente organizada, com regras, composição e 

Estatutos próprios. Mas também não se elege este como meio ideal de resolução destes 

litígios, considerando que os juízes do tribunal de Justiça da União Europeia não são 

profissionais especializados em matérias tributárias e que a sua competência é limitada em 

termos espaciais, cingindo-se aos Estados-Membros da União Europeia. 

 O Tratado assinado entre a Suécia e a Alemanha, em 1992, optou antes pelo Tribunal 

Internacional de Justiça para o mesmo fim. Este também tem a sua composição, normas e 

modo de funcionamento previamente definidos no seu próprio Estatuto e aumenta a pressão 

internacional que é exercida sobre os Estados, no sentido de acatarem as suas decisões. Mas 

não é igualmente um tribunal especializado e existem diversas controvérsias políticas em 

torno deste. Não se advoga, então, que seja o meio preferencial para o objetivo pretendido. 

 No entanto, como já se afirmou, esta ideia, expressa nestas duas Convenções 

Internacionais contra a Dupla Tributação, de atribuir competência a um órgão jurisdicional 

para resolver os litígios acerca dos quais não foi possível chegar a acordo amigável, inspirou a 

tese que presentemente se defende. 

 Como consequência desta avaliação realizada ao panorama atual, em termos de 

resolução de litígios emergentes das Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação, 
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que se considera incompleto e insuficiente, surgiu a ideia da criação de um novo meio para 

atingir este fim. E esse meio é um Tribunal Internacional Tributário. 

 Embora apenas a prática possa permitir obter uma efetiva conclusão, defende-se que 

o modelo de funcionamento supra desenvolvido para o Tribunal Internacional Tributário 

permitirá, uma vez aplicado, alcançar os objetivos que são indicados como desejáveis para as 

partes. 

 No que diz respeito ao contribuinte, consegue-se obter efetivamente uma resolução 

para o seu caso. É também assegurada a sua participação, ainda que não tendo o estatuto 

formal de parte, através da criação da posição processual de assistente. Considera-se ainda 

que o Tribunal Internacional Tributário lhe transmite uma maior sensação de segurança, 

atendendo à sua isenção e independência. A sanção única que o Tribunal tem a faculdade de 

aplicar, aliada à pressão internacional, deve assegurar um maior cumprimento das decisões 

por parte dos Estados. Por fim, em relação ao efeito suspensivo de pagamento dos tributos, 

sugere-se um encargo faseado e a possibilidade de prestação de caução idónea. 

 Já no que concerne ao Estado, particularmente ao Governo e à Administração 

Tributária, interfere-se apenas de forma parcial com a sua soberania tributária, conforme foi 

analisado com mais detalhe anteriormente. Por outro lado, em última instância, não sendo 

sobre eles que recai a responsabilidade de tomar uma decisão, perspetivam-se menores 

repercussões negativas nas relações internacionais e na diplomacia. Em relação à participação 

do contribuinte, a mesma é mitigada pelo facto de este não ter o estatuto formal de parte no 

processo. Finalmente, os Estados devem ter a preocupação de proteger os seus próprios 

contribuintes contra eventuais abusos de outros países, o que o Tribunal Internacional 

Tributário parece capaz de garantir. 

 Avaliando os objetivos que foram classificados como comuns, considera-se, atendendo 

à complexidade dos litígios em causa, que o Tribunal Internacional Tributário será um meio 

suficientemente simples e célere para se prosseguir o fim desejado. No que diz respeito 

particularmente aos custos associados, sugere-se um encargo faseado, na forma de propina, 

de forma a ser mais aceitável. Noutra vertente, manifestou-se grande preocupação em 

encontrar um equilíbrio entre a publicidade ou o caráter confidencial e sigiloso do processo, 

respeitando os interesses de ambos os sujeitos. Também se pretende que o órgão jurisdicional 

tenha capacidade para ultrapassar barreiras de linguagem, diferenças políticas ou diversidade 

de sistemas legais. Teve-se igualmente cuidado numa boa articulação do Tribunal Internacional 

Tributário com outros meios já existentes, tanto os que funcionam internamente, como os que 
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operam internacionalmente. Ainda no que concerne à natureza legal das decisões do Tribunal, 

espera-se que os Estados tenham a boa vontade e sensatez de não criar obstáculos a nível de 

direito interno, mesmo constitucional, de forma a permitir a aplicação das mesmas. O Tribunal 

Internacional Tributário permitirá também contornar a grande desvantagem da ineptidão de 

muitos outros meios para lidar com disputas multilaterais, ou seja, as que envolvem mais de 

dois Estados. No caso de existir uma rápida alteração dos factos ou das circunstâncias do caso 

concreto, atendendo aos prazos sugeridos, advoga-se que o Tribunal será eficiente para estas 

situações. Como não poderia deixar de ser referido, a natureza especializada do Tribunal 

Internacional Tributário, traduzida na escolha dos seus juízes, é uma das maiores vantagens e 

um dos grandes objetivos que as partes ambicionavam, esperando-se que tal circunstância 

tenha como consequência imediata uma composição mais justa do litígio. 

 Por fim, tendo uma vocação global, defende-se que o Tribunal Internacional Tributário 

atingirá o objetivo principal que preside à sua criação: a resolução de conflitos emergentes das 

Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação, através do superar de limitações do 

Procedimento Amigável, previsto no artigo 25.º da Convenção Modelo OCDE, com a 

consequente remoção de barreiras ao comércio e investimento internacionais, o combate 

mais eficaz à fraude e evasão fiscais e a promoção da prosperidade e do crescimento 

económicos à escala planetária. 

 Para além de permitir atingir os objetivos expostos, a criação do Tribunal Internacional 

Tributário trará diversas e grandes vantagens, tanto para os contribuintes, como para os 

Governos e Administrações Tributárias, que foram discriminadas em pormenor em momento 

próprio. E advoga-se que estes benefícios superarão as eventuais desvantagens que a 

implementação do órgão jurisdicional possa implicar. 

 No que diz respeito, especificamente, à colisão com o princípio da soberania tributária 

dos Estados, reiteram-se as duas ideias anteriormente apresentadas: 

i) A restrição que possa existir é parcial; 

ii) O sacrifício que os Estados possam ter que aceitar é justificado por um objetivo e 

bem que se considera superior. 

 

 Por tudo o que dito, analisado e desenvolvido supra, defende-se a tese final de que a 

criação de um Tribunal Internacional Tributário será uma nova e mais eficiente possibilidade 

de resolução de litígios emergentes das Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação, 
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permitindo superar as limitações e lacunas do Procedimento Amigável previsto no artigo 25.º 

da Convenção Modelo OCDE. 
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CONCLUSÕES 

 

 

i. A aplicação e utilização das Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação 

não são sempre pacíficas, daí emergindo problemas e conflitos. Como tal, o artigo 

25.º da Convenção Modelo OCDE prevê um mecanismo, denominado 

Procedimento Amigável, para resolução destas questões. São três grupos de casos 

que estão abrangidos por este artigo: primeiro, situações particulares e concretas, 

em que um determinado contribuinte se considera vítima de tributação contrária 

às disposições da Convenção (números 1 e 2 do artigo 25.º); segundo, situações 

gerais e abstratas, em que surjam dificuldades na interpretação ou aplicação da 

Convenção (número 3, primeira parte, do artigo 25.º); terceiro, situações não 

previstas na Convenção (número 3, segunda parte, do artigo 25.º). 

ii. O Procedimento Amigável traduz-se, de forma breve, no desenvolver de 

negociações entre as autoridades competentes de dois Estados, com vista a 

alcançar um acordo. No entanto, este procedimento tem bastantes limitações e 

lacunas. Referem-se as principais: os Estados têm uma mera obrigação de 

negociar, mas não de efetivamente chegar a um resultado (pactum de negotiado); 

a falta de balizas temporais, que prolongam o tempo de resolução; o facto ser 

extremamente limitativo em relação ao contribuinte, não lhe sendo dada qualquer 

hipótese de intervir no mesmo; a natureza legal do acordo atingido, que, para 

além de poder não ser vinculativo, se depara muitas vezes com barreiras legais 

internas, nomeadamente a nível constitucional, que impedem a sua efetiva 

aplicação. Em consequência, este meio acaba por ser insuficiente e incompleto. 

iii. Introduzido em Julho de 2008, o número 5 do artigo 25.º da Convenção Modelo 

OCDE consagra o recurso ao processo de arbitragem quando as entidades 

competentes não tenham conseguido chegar a um consenso durante o 

Procedimento Amigável. Apesar das suas vantagens, este processo também não é 

a melhor via para resolução dos litígios que emergem do uso e aplicação das 

Convenções Internacionais contra a Dupla Tributação, uma vez que, na maioria dos 

casos, a cláusula de arbitragem é opcional; depois, são os próprios Estados quem 

define as linhas e normas gerais do processo, pelo que a posição e participação do 

contribuinte, regra geral, mantêm-se limitadas; e mesmo sendo vinculativa a 
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decisão dos árbitros, inexiste uma autoridade supranacional capaz de assegurar o 

seu cumprimento, o que pode inutilizar todos os esforços desenvolvidos. 

iv. Existem dois tratados que elegeram como complemento do Procedimento 

Amigável tribunais internacionais. Assim, a Convenção Internacional contra a 

Dupla Tributação, celebrada entre a Áustria e a Alemanha, em Agosto de 2000, 

possibilita o recurso ao Tribunal de Justiça da União Europeia; enquanto a 

Convenção assinada entre a Suécia e a Alemanha, em 1992, optou antes pelo 

Tribunal Internacional de Justiça. Esta ideia de atribuir competência a um órgão 

jurisdicional, para resolver os litígios acerca dos quais não foi possível chegar a 

acordo amigável, inspirou a tese defendida. Mas também não se considera que 

estes tribunais sejam o meio mais adequado, fundamentalmente pela sua 

natureza não especializada. 

v. Tendo em conta o panorama atual, defende-se a necessidade de implementação 

de um novo meio, um Tribunal Internacional Tributário, que permita colmatar as 

falhas e superar as limitações do Procedimento Amigável. No que diz respeito à 

colisão deste órgão jurisdicional com o princípio da soberania tributária dos 

Estados, a mesma parece aceitável, considerando, por um lado, que a restrição é 

parcial, e, por outro lado, que o sacrifício que os Estados possam ter que suportar 

é justificado por um objetivo que se considera de maior importância. 

vi. A criação de um Tribunal Internacional Tributário será uma nova e mais eficiente 

possibilidade de resolução de litígios emergentes das Convenções Internacionais 

contra a Dupla Tributação, permitindo superar as limitações e lacunas do 

Procedimento Amigável previsto no artigo 25.º da Convenção Modelo OCDE.  
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